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Dziś 24

strony!

Wybory Samorządowe 
12 listopada 2006 r.
Drodzy Czytelnicy! Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy na temat
osób kandydujących na stanowisko Wójta Gminy, a także radnych do Rady Gminy
i Rady Powiatu. Warto zapoznać się z ich programami przed pójściem do urn
wyborczych. Dzięki przemianom ustrojowym możemy dziś uczestniczyć w wolnych
wyborach. Chciałbym namówić Państwa do aktywnego udziału w tym święcie
demokracji. Głosowanie jest nie tylko wyrazem obywatelskiej postawy, ale i przeja-
wem odpowiedzialności za naszą małą Ojczyznę.

Szanowni Państwo! Zapowiedź
wprowadzenia nowego rozkładu jazdy
autobusów wywołała żywą reakcję i sze-
reg komentarzy mieszkańców naszej
gminy.  Celem zmian było wprowadze-
nie piątej linii autobusowej  -usprawnie-
nie dojazdu do stolicy i poprawa sytuacji
w tym zakresie. Jednak okazuje się, że
nowe rozkłady jazdy mogą spowodo-
wać sporo zamieszania i komplikacji w
Państwa codziennym życiu. Wsłuchując
się w te głosy, władze gminy postanowi-
ły wstrzymać wprowadzenie wszelkich
zmian do stycznia przyszłego roku. Do
tego czasu przeprowadzone zostaną

szerokie konsultacje z mieszkańcami -
wszystko po to, aby nowe rozkłady jazdy
autobusów (także nowej linii) jak najle-
piej dostosować do Państwa potrzeb i
oczekiwań. Celem zmian jest radykalna
poprawa sytuacji, a nie jej pogorszenie.

Dziś podkreślamy, że trasy wszystkich
autobusów i rozkłady jazdy pozostają
bez zmian. Jedyna zmiana wprowadzo-
na od 5 listopada na wniosek mieszkań-
ców Mariewa, dotyczy rozkładu jazdy
linii 729. Zmieniono tam miejsce przy-
stanku końcowego autobusów (obecnie
znajduje się on w Mariewie zamiast na
Wólce) oraz skorygowano rozkład jazdy

poprzez dodanie trzech kursów.
Prosimy o składanie uwag i propozy-

cji do przedstawionego w gazecie pro-
jektu rozkładu jazdy autobusów. Pań-
stwa opinie przyjmuje Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej -
tel. 022 722- 90-06, e-mail: 
gmina@stare-babice.waw.pl lub
srodowisko@stare-babice.waw.pl

Wszystkie sygnały Mieszkańców
zostaną przeanalizowane i będą stano-
wić podstawę do dalszych zmian układu
komunikacyjnego Gminy. Zaplanujmy
razem gminną komunikację - zgodnie z
naszymi potrzebami! 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia  28  września  2006r.

Zgodnie z art. 32 i 92  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.
U. z 2003r Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości  informacje o  numerach  i granicach  obwo-
dów głosowania  oraz siedzibach  obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do Rady  Gminy
Stare Babice, Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Sejmiku  Województwa Mazowieckiego  oraz bezpośrednie wybory  Wójta
Gminy -  zarządzone na dzień 12 listopada  2006 r. 

Nr obwodu 
głosowania

Nr okręgu 
wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

Granice okręgu wyborczego
i obwodu głosowania

Siedziba  
Obwodowej Komisji Wyborczej

1
1 1 Blizne Jasińskiego

Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 14
2 1 Blizne Łaszczyńskiego

2
3 2 Lubiczów, Latchorzew 

Babice Nowe Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40

4 1 Kwirynów, Janów,

3
5 1 Klaudyn Szkoła Podstawowa 

w Starych Babicach ul.  Polna 406  2 Stare Babice

4
7 1 Lipków, Zielonki Wieś Klub Sportowy „Naprzód” w Zielonkach, 

ul. Białej Góry 48 1 Zielonki Parcela

5 9 1 Koczargi Stare , Koczargi Nowe I Gminne Gimnazjum
w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12

6
10 1 Wojcieszyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie 
Dużym, ul. Warszawska 69711 1 Wierzbin, Mariew, Buda, 

Stanisławów, Zalesie

7 12 2 Borzęcin Duży, Borzęcin Mały
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie 
Dużym, ul. Warszawska 697

Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godz. 600 – 2000 Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

Informacja dotycząca komunikacji autobusowej
na terenie Gminy Stare Babice
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Strategia rozwoju

Nasza gmina od 1990 roku konse-
kwentnie realizuje obraną strategię roz-
woju wynikającą z jej położenia i posia-
danych walorów naturalnych. Dyna-
miczne przeobrażenia gminy pociągają
za sobą zmianę jej charakteru – z gminy
do niedawna wiejskiej, w nowoczesną
gminę podmiejską. Jest to bardzo presti-
żowy kierunek rozwoju, ale wyróżnia się
tym, że pożądane efekty przychodzą z
pewnym przesunięciem w czasie w
odniesieniu do poniesionych nakładów
niezbędnych do osiągnięcia zamierzone-
go celu. Kształtowanie się wysokości
dochodów poszczególnych lat budżeto-
wych tej kadencji  i jej największej pozy-
cji – udziału gminy w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, wskazują na
to, że mamy do czynienia z trwałym,
dynamicznym  wzrostem tych wartości.
W poszczególnych latach  przedstawiają
się one następująco: 

2002 r. – 25,5 mln, w tym PIT – 5,7 mln
2003 r. – 22,8 mln, w tym PIT – 6,7 mln
2004 r. – 28,6 mln, w tym PIT – 11,1 mln
2005 r. – 47,0 mln, w tym PIT – 11,6 mln
2006 r. – 57,3 mln, w tym PIT – 14,1 mln

Jesteśmy w posiadaniu wytycznych
Ministra Finansów na 2007 r., z których
wynika, że nasz udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych w
przyszłym roku wzrośnie do 20 mln.

Oświata i wychowanie

Największym zadaniem własnym
Gminy jest oświata i wychowanie. Gmina
Stare Babice prowadzi dwa przedszkola,
dwie szkoły podstawowe i gimnazjum.
Kilka lat temu wzorowo wprowadziła na
swoim terenie reformę oświaty, co
zostało docenione przez MEN. Babicki
Samorząd za jej wprowadzenie uzyskał

w nagrodę autobus szkolny, którym
dzieci codziennie dowożone są do szko-
ły. Efekty tych zmian odzwierciedlają
dobre wyniki w nauce osiągane przez
uczniów na egzaminach końcowych,
wyższe niż średnie wyniki w powiecie i w
województwie. W stosunkowo krótkim
czasie wszystkie placówki oświatowe
skompletowały młodą, ambitną kadrę
nauczycielską, która systematycznie
podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
Dynamiczny przyrost liczby dzieci powo-
duje pełne wykorzystanie miejsc w
gminnych przedszkolach. By sprostać
dalszym potrzebom, został wprowadzo-
ny system zachęt do tworzenia przed-
szkoli prywatnych, kilka takich z powo-
dzeniem już działa.  Budowa kolejnego
przedszkola publicznego jest zaplano-
wana na lata 2009-2010. Na terenie
gminy funkcjonuje Prywatna Szkoła
Muzyczna i Studio Muzyczne, a ucznio-
wie korzystający z zajęć tych placówek
grają w Gminnej Orkiestrze Młodzieżo-
wej. Wszystkie budynki oświatowe i
wychowawcze są gruntownie wyremon-
towane. Na rok 2012 planuje się budo-
wę kolejnej  nowoczesnej szkoły w Zie-
lonkach.  

Dzieci i młodzież na terenie Gminy
Stare Babice mają dobre warunki do upra-
wiania sportu. Chętnie korzystają z zajęć
organizowanych przez trzy uczniowskie
kluby sportowe, a także LKS „Naprzód”
Zielonki, którego pikarze dostali się ostat-
nio do ligi okręgowej. W powiatowej
rywalizacji międzyszkolnej, Szkoła Podsta-
wowa w Starych Babicach od lat zajmuje
I miejsce.

Gmina ma doskonałe perspektywy
do rozwoju sportu na swoim terenie. W
Borzęcinie Dużym, dzięki pozyskaniu
środków finansowych z tzw. Funduszu
Norweskiego, w przyszłym roku powsta-
nie „Strefa Rekreacji Dziecięcej” przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W Zie-
lonkach na pozyskanych od Agencji Nie-

ruchomości Rolnych (dawn. AWRSP) 16
ha terenu planuje się wybudowanie
ośrodka edukacyjno-sportowego ze staj-
nią dla koni policyjnych i sekcją jeździec-
ką. W Babicach powstaje kompleks
Wyższej Społecznej Szkoły Ekonomicz-
nej wraz z basenem. Co prawda realiza-
cja tej inwestycji opóźniła się z powodu
problemów uczelni z utrzymaniem
pozwolenia na prowadzenie niektórych
wydziałów, ale ostatnio wszystkie
zagadnienia formalne znalazły pozytyw-
ny finał i inwestycja będzie realizowana.

Racjonalne planowanie

Zrównoważony rozwój gminy możli-
wy jest dzięki racjonalnemu planowaniu
przestrzennemu. Już w 2000 r. opraco-
wano Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego dla całej gminy, który został
zaktualizowany w 2003 r. W  roku bieżą-
cym uchwalono nowe Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, a także opracowano
4 plany miejscowe dla: Koczarg Starych,
Blizne Łaszczyńskiego, Janowa  i Wojcie-
szyna. Daleko zaawansowane są plany
zaopatrzenia gminy w energię elektrycz-
ną i gazową. Są to ważne  dokumenty,
wychodzą bowiem naprzeciw postula-
tom wielu właścicieli gruntów, zwłaszcza
słabszej klasy, którzy czekają na zmianę
przeznaczenia terenu z rolniczego na
budowlane. Racjonalne planowanie

Mijającą IV kadencję Samorządu Gminy Stare Babice
możemy z satysfakcją określić jako owocną. Przyniosła
ona wszechstronny rozwój terenów, którymi admini-
strujemy, a życie mieszkańców podniosło się na wyż-
szy poziom. Oczywiście w życiu naszej społeczności
jest jeszcze wiele potrzeb do zaspokojenia, ale tempo
dotychczasowego rozwoju rokuje jak najlepiej na
przyszłość.

IV kadencja Samorządu
Gminy Stare Babice 
– czas dynamicznego rozwoju i współpracy
Wójt Gminy Krzysztof Turek podsumowuje kadencję
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przestrzenne przyczynia się do rozwoju
gminy w różnych aspektach, w tym
także  podnosi  koniunkturę gospodar-
czą i poprawia status materialny wielu
jej mieszkańców. Z planowaniem prze-
strzennym ściśle wiąże się gospodarka
gruntami, szczególnie w zakresie scaleń
i podziałów. Od lat przeprowadzamy  z
powodzeniem procedury scaleniowe,
bez których zagospodarowanie wielu
terenów byłoby niemożliwe. W tej
kadencji dokonaliśmy scaleń dwóch
dużych obszarów tj. blisko 18 ha w Lip-
kowie i ponad 26 ha w Zielonkach, które
wkrótce wejdą do uchwalenia, dających
łącznie 168 normatywnych działek
budowlanych. 

Uchwalanie nowych planów zago-
spodarowania  przestrzennego i wyzna-
czanie nowych terenów pod budownic-
two, powoduje powstawanie zobowią-
zań  Gminy dotyczących budowy nie-
zbędnej infrastruktury. By temu spro-
stać, Gmina planuje jej budowę w sze-
rokim zakresie, a do tego potrzebne jest
profesjonalne planowanie krótko- i dłu-
gookresowe. Jednym z podstawowych
dokumentów przyjętych w 2002 roku
była „Strategia Rozwoju Gminy 2002-
2015”, która została w br. zaktualizo-
wana z przedłużeniem okresu projekcji
do 2020 r. Przyjęto również Wieloletni
Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013,
który precyzuje wykonanie wielu zadań
inwestycyjnych w najbliższych siedmiu
latach i daje możliwości ubiegania się o
dalsze środki z UE. Jest to możliwe rów-
nież dzięki temu, że Gmina nie jest
zadłużona i posiada środki na obowiąz-
kowy udział własny w kosztach inwesty-
cji.

Inwestycje gminne

Obecna kadencja wyróżnia się
także bardzo dobrymi efektami inwe-
stycyjnymi, które wykonano za ponad
40 mln zł.   Składają się na to głównie:
ponad 17 km sieci wodociągowych,
ponad 20 km sieci kanalizacyjnych,
znaczna rozbudowa oczyszczalni do
3000 m3/db., 2,3 km dróg w wysokim
standardzie, blisko 70 km utwardzenia
dróg przy pomocy destruktu i wiele

mniejszych zadań. Na
szczególne wyróżnie-
nie zasługuje zadanie
„Rozbudowa oczysz-
czalni ścieków wraz z
budową sieci kanaliza-
cyjnej w Gminie Stare
Babice”, gdyż jest ono
realizowane z dofinan-
sowaniem środkami
strukturalnymi UE. Jest
to jeden z większych
projektów w swej kate-
gorii w ramach tzw.
ZPORR w wojewódz-
twie mazowieckim.
Całkowita wartość
inwestycji przekracza
25 mln zł, a dofinanso-
wanie 17,5 mln zł. Pod tym względem
jesteśmy absolutnymi liderami w
absorpcji środków unijnych w naszym
rejonie. Warto tu dodać, że jesteśmy
na najlepszej drodze do otrzymania
kolejnych funduszy zewnętrznych, a
mianowicie wkrótce powinniśmy uzy-
skać ok. 5,5 mln zł z tzw. Funduszu
Norweskiego na program rekreacji
dziecięcej  w Borzęcinie Dużym i ponad
80 mln zł na dokończenie kanalizacji w
całej gminie. 

Gospodarka komunalna

Szczególną rolę w funkcjonowaniu
gminy odgrywa gospodarka komunal-
na, w tym jej zasadniczy dział – gospo-
darka wodno-ściekowa. Wraz z rozwo-
jem demograficznym i rozbudowywaną
infrastrukturą techniczną, sprawne
zarządzanie tą dziedziną nabiera  coraz
większego znaczenia. Od 1999 r. zaj-
muje się tym specjalnie powołane
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Eko-Babice sp. z o.o. w formie jedno-
osobowej spółki prawa handlowego.
Przedsiębiorstwo przejęło do eksploata-
cji mienie na ogół w bardzo złym stanie
technicznym. Szczególnie sieć wodocią-
gowa, z racji nieszczelności, pozosta-
wiała wiele do życzenia. W stosunkowo
krótkim czasie, bez dodatkowych
wydatków z budżetu gminy, sieć wodo-
ciągowa, jak i pozostałe urządzenia

zostały doprowadzone do właści-
wego stanu technicznego, a straty
wody ograniczone do minimum.
Przedsiębiorstwo jest wzorowo
zarządzane przez fachową kadrę
kierowniczą, a personel techniczny
wykazuje się wysokimi kwalifika-
cjami zawodowymi, co potwier-
dza jakość  wykonanych prac kon-
serwacyjnych i duża ilość zamó-
wień z zewnątrz na wykonywanie
różnych usług. Dobra organizacja i
profesjonalne zarządzanie dają
najwyższej jakości usługi z zakresu

dostaw wody pitnej i oczyszczania ście-
ków. Tegoroczna lipcowa susza była
najlepszym egzaminem sprawności i
fachowości przedsiębiorstwa. Poza tym,
regularne badania SANEPID-u i WIOŚ-u,
jak i minimalna ilość awarii, potwierdza-
ją tę sprawność. Dbałość przedsiębior-
stwa o majątek gminny przejawia się nie
tylko w trosce o stan sieci i urządzeń,
ale także w pomnażaniu majątku gmin-
nego.  W krótkim okresie funkcjonowa-
nia zakupiono dwa wozy pogotowia
technicznego, dwie koparko-ładowarki i

inne kosztowne środki techniczne.
Systemem gospodarczym przedsiębior-
stwo wyremontowało budynek stacji
uzdatniania wody, a obecnie kończona
jest rozbudowa części biurowej oczysz-
czalni ścieków. Te efekty stawiają nasze
przedsiębiorstwo w gronie najlepszych

RRoozzbbuuddoowwaannaa oocczzyysszzcczzaallnniiaa śścciieekkóóww

NNoowwaa ddrrooggaa ww BBlliizznneemm
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łłaa pprrzzyy ppoommooccyy śśrrooddkkóóww GGmmiinnyy
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tego typu w kraju, a  zebranymi
doświadczeniami podzieliliśmy się już z
wieloma gminami.

Dobra współpraca

Sekretem powodzenia wielu przed-
sięwzięć  jest umiejętność współpracy
między samorządami i administracją
rządową. Samorząd babicki ma bardzo
dobre kontakty z samorządem powiatu
warszawskiego zachodniego, woje-
wództwa mazowieckiego czy Komendą
Stołeczną Policji. Wspólnie realizowana
jest inwestycja polegająca na przebudo-
wie drogi pomiędzy Rynkiem Hurtowym
w Broniszach i Babicami. Wcześniej
Gmina wykonała  kanalizację, a obecnie
rozpoczynają się tam prace przy grun-
townej przebudowie  drogi. Powiat
pozyskał na tę inwestycję środki z UE, a

Gmina dofinan-
sowuje ją w wys.
500 tys. zł. Efektem
dobrej współpracy pomiędzy
samorządami gmin Stare Babice i Izabe-
lin jest wykonanie kanalizacji w Klaudy-
nie. Podobnie dobre kontakty łączą
Gminę i MZDW w Warszawie. Nasz
Samorząd pomagał w pracach projek-
towych, przekazał także inwestorowi
tereny pod budowę ronda i instalacji
odwadniających nawierzchnię drogi.
Dobrze układa się współpraca również z
Miastem Stołecznym Warszawa w
zakresie komunikacji publicznej. Mamy
najlepiej rozwiniętą sieć miejską ze
wszystkich gmin wokół Warszawy, pla-
nujemy dalszą jej rozbudowę. Podob-
nych przykładów jest wiele, warto jed-
nak wskazać na unikalne rozwiązania
wypracowane w gminie. Dotyczą one

chociażby porozumień zawieranych
pomiędzy Samorządem a mieszkańca-
mi, dotyczących rozbudowy sieci kanali-
zacyjnej czy wodociągowej.  

Konsekwencja i rzetelność  realizacji
zadań gminnych są doceniane przez
fachowe gremia. Gmina Stare Babice
sześciokrotnie znalazła się w rankingu
„Złotej Setki” samorządów, który
uwzględniał wartość inwestycji w przeli-
czeniu na mieszkańca gminy, otrzymała
tytuł „Mistrza Zrównoważonego Rozwo-
ju”, a także tytuł „Gminy Fair Play”. Jed-
nymi z ostatnich wyróżnień są przyznany
certyfikat „Przejrzysta Polska” honorują-

cy dobrą pracę Urzędu Gminy, certyfi-
kat „Gmina Otwarta na Fundusze
Strukturalne” i Złoty Medal Fran-
ciszka Stefczyka – wyróżnienie dla
samorządu przyznane przez Zwią-
zek Banków Spółdzielczych za
wspólną realizację zadań gospo-

darczych SBO w Warszawie. Na
uwagę zasługuje fakt, iż nasza Gmina

jest nie tylko wyróżniana za liczne osią-
gnięcia, ale także często podawana jako
dobry przykład do naśladowania. Wyróż-
nienia dają satysfakcję naszemu samo-
rządowi z dobrze wykonanej pracy, są
również zobowiązaniem do jeszcze
większej aktywności w przyszłej kadencji.

Dynamiczny rozwój Gminy Stare
Babice, po wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej jest już zauważany przez wszyst-
kich. Obecnie stoimy przed kolejną szan-
są pozyskania jeszcze większych środków
finansowych, bowiem fundusze dla Pol-
ski w kolejnym okresie budżetowym Unii
będą znacząco zwiększone. Musimy zro-
bić wszystko, aby z tej szansy skorzystać,
dla dobra naszej Społeczności i dobra
Babickiej Gminy- naszej małej Ojczyzny.

Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

WWóójjtt KKrrzzyysszzttooff TTuurreekk oorraazz pprraaccoowwnniiccyy
RReeffeerraattuu RRoozzwwoojjuu GGmmiinnyy –– kkiieerroowwnniikk
JJoollaannttaa PPiieeńńkkoowwsskkaa ((zz pprraawweejj)) ii ppooddiinnsspp..
MMoonniikkaa JJęęddrrzzeejjcczzaakk oottrrzzyymmaallii cceerrttyyffiikkaattyy
EEkkssppeerrttaa ww ddzziieeddzziinniiee FFuunndduusszzyy UUEE..
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1.CHUDECKI Tadeusz, lat 48, wykształcenie wyższe, 
zam. Lipków, 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIA „WSPÓLNA SPRAWA”
członek PiS

2.OLSZÓWKA Małgorzata, lat 39, wykształcenie wyższe,
zam. Stare Babice
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
nie należy do partii politycznej

3.TUREK Krzysztof Franciszek, lat 51, wykształcenie wyż-
sze, zam. Koczargi Nowe
zgłoszony przez KWW „NASZA GMINA”
nie należy do partii politycznej

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

( - )  Teresa Salamucha

Kandydaci na Wójta Gminy Stare Babice

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach

z dnia 24 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stare Babice

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

KW Stowarzyszenia "WSPÓLNA SPRAWA"
Tadeusz Chudecki
Mieszkaniec Lipkowa. Aktor i reżyser. Pracował na
kierowniczych stanowiskach w Telewizji Polonia i
Puls. Zna 5 języków obcych; jest tłumaczem. Znany
jako inicjator imprez, wystaw, koncertów, wydawca
niezależnej gazety "Wieści Sąsiedzkie". Radny minio-
nej kadencji. 
Szanowni Państwo 

Jako radny uporczywie dopominałem się o przejrzystość sprawowania wła-
dzy, o jasne zasady wydatkowania pieniędzy, o planowe gospodarowanie
majątkiem. Dziś kandyduję na stanowisko wójta, aby móc realizować to
wszystko, o co zabiegałem. 
Nie jestem sam. Do wyborów staję z grupą osób ze Stowarzyszenia
"Wspólna Sprawa". Są to ludzie kompetentni, rzetelni, znający sprawy
gminy. Ze swej strony oferuję w pracy zapał, uczciwość i przedsiębiorczość.
Wiem, że naszej Gminie potrzebne są zmiany. 

Tadeusz Chudecki 

KANDYDATKA DO RADY GMINY STARE BABICE
KANDYDATKA  NA WÓJTA GMINY STARE BABICE
LISTA NR 4 MIEJSCE NR 1 OKRĘG WYBORCZY NR 6
Małgorzata Olszówka lat 39, Stare Babice
Zamężna, matka dwóch synów.
Mgr pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego,
Menadżer Oświaty. Wieloletni pedagog, wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Niepublicznych Pro-Futuro.
Bliskie są mi sprawy naszej Gminy, dlatego chciała-

bym zająć się :
– edukacją i wychowaniem, również wypełnieniem  czasu wolnego naszym
dzieciom,
– równym i łatwym  dostępem do lekarza, także lekarza specjalisty ( ośro-
dek zdrowia)
– poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach oraz bezpieczeństwa pie-
szych (chodniki)
– ochroną środowiska w naszej Gminie.
Moją dewizą jest : pasja, rozsądek , wytrwałość.

Dziękuję za zaufanie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta mia-
sta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz.
1457) Gminna Komisja Wyborcza w Starych Babicach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

Krzysztof Turek, KWW „Nasza Gmina”
Szanowni Państwo!
Mieszkam w naszej gminie od 50 lat. Wielu z Was zna
mnie osobiście i wie, że za moją osobą stoją konkret-
ne dokonania. Zarządzając gminą, kierowałem się
zawsze zasadą przejrzystości we wszystkich działa-
niach,  potwierdzeniem czego jest przyznanie nam cer-
tyfikatu „Przejrzysta Polska”. Wspólnie z zespołem pra-
cowników, w tej kadencji uzyskaliśmy znaczne fundu-

sze z Unii Europejskiej i z Funduszu Norweskiego. Za te pieniądze zakończyli-
śmy III etap rozbudowy oczyszczalni ścieków i 15 km sieci kanalizacyjnej. Środki
te posłużą również do budowy ośrodka rekreacji dziecięcej w Borzęcinie
Dużym. Dziś w pozyskiwaniu funduszy jesteśmy zdecydowanymi liderami
w regionie. Obecnie stoimy przed kolejną szansą. Rozpoczęliśmy prace nad
pozyskaniem środków z Funduszu Spójności - około 80 mln zł. Zrobię wszyst-
ko, aby działania te zakończyły się powodzeniem, a nasza gmina uzyskała przy-
śpieszenie cywilizacyjne na miarę naszych ambicji. Mieszkają tu wspaniali
ludzie. Budując razem trwały samorząd, możemy osiągnąć sukces!

Krzysztof Turek
www.krzysztofturek.pl
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Obwieszczenie
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STARYCH BABICACH

z dnia 24 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stare Babice

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr
146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Starych Babicach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Okręg Nr 1

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. DERECKI Leszek, lat 45, zam. Blizne Jasińskiego

Szanowni Państwo
Urodziłem się w Blizne Jasińskiego, mam 45 lat.
Mam żonę, dwoje dorosłych dzieci i wspaniałą
wnuczkę.
Ukończyłem Studia Wyższe na Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższą Szkołę
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmiń-
skiego w Warszawie.
Zdecydowałem się kandydować na Radnego z
Blizne Jasińskiego do Rady Gminy Stare Babice,

bo wiem jak rozwiązać problemy, z którymi borykają się nasi miesz-
kańcy, jak rozwinąć naszą Gminę organizacyjnie i kulturowo, dać
ludziom możliwość rozwoju, pracy, wypoczynku i godnego życia.
Pełniąc funkcję publiczną jako Radny będę z najwyższą starannością
rozpatrywał sprawy Gminy zarówno ogólnospołeczne jak i te doty-
czące poszczególnych osób. 
Najistotniejszymi potrzebami Naszej Gminy, są budowa lokalnych ulic,
chodników, jak również poprawa stanu już istniejących, ukończenie
kanalizacji sanitarnej. Istotna jest również rozbudowa tras rowero-
wych, miejsc rozrywki i rekreacji dla dzieci i młodzieży, których braku-
je w całej Gminie. 
Przedstawione propozycje moich głównych działań wynikają z moich
doświadczeń jak również z potrzeb postulowanych przez Państwa.
Zrealizowanie ich będzie moim celem.
Wszystkim, którzy zdecydują się oddać na mnie swój głos serdecznie
dziękuję

Leszek Derecki

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. KOTWICKI Adam Bernard, lat 39, zam. Blizne Jasińskiego

Żonaty, dwoje dzieci, wychowany na Bliznem.
Od szesnastu lat właściciel małej firmy hydrau-
licznej.
Drodzy mieszkańcy Bliznego Jasińskiego posta-
nowiłem kandydować do Rady Gminy, ponieważ
swoim działaniem i w oparciu o doświadczenie
chcę doprowadzić do podniesienia tempa inwe-
stycji na naszym terenie. Chcę reprezentować
Państwa interesy, gdyż jestem osobą nie skażo-
ną układami, bezpartyjną i niepokorną. 

Za obecność, dziękuję. A.Kotwicki
MOJE PRIORYTETY: 
- podniesienie tempa inwestycji, 
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
- ochrona środowiska
ZADANIA:
- racjonalna gospodarka finansowa
- komasowanie i zabudowa wolnych terenów 
- budowa "prawdziwych" dróg na Bliznem i w całej gminie
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Lista nr 26 – KWW OŚWIATA
1. REGULSKA Joanna, lat 52, zam. Blizne Jasińskiego

Mężatka, córka Ola, wnuczek Filip. Mgr ekono-
mii, absolwentka SGPiS (obecne SGH) i Podyplo-
mowego Studium Samorządu Terytorialnego i
Rozwoju Lokalnego UW.
Jestem mieszkanką Blizne Jasińskiego. Mam wie-
loletnie doświadczenie samorządowe. W
poprzednich kadencjach pełniłam funkcję wice-
przewodniczącej Rady Gminy. W latach 1996 -
2000 byłam Redaktorem Gazety Babickiej.
Mój program:

- dokończenie kanalizacji,
- budowa ulicy Kościuszki z wykorzystaniem funduszy unijnych,
- dalsza modernizacja dróg gminnych,
- budowa przedszkola na terenie naszej miejscowości,
- rozbudowa Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i

sportu,
- ochrona środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami w

gminie,
- poparcie inicjatywy budowy Domu Seniora w Bliznem.

Lista nr 33 – KW “RAZEM W POWIECIE”
1. DĄBROWSKI Marcin Leopold, lat 33, zam. Blizne Jasiń-
skiego

Bezpartyjny, katolik , kandydat na radnego z listy
wyborczej Stowarzyszenia "Razem w Powiecie".
Młody (33 lata), wykształcenie średnie (technik
żywienia), aktywny społecznie. Przykładny mąż i
ojciec. W wolnych chwilach interesuje się spor-
tem i motoryzacją. Od urodzenia zamieszkały
we wsi Blizne Jasińskiego, a więc znający pro-
blemy jej mieszkańców. Kandydat którego
mocną stroną jest duże zaangażowanie we
wszystko, co robi. Najlepiej mogą o tym

zaświadczyć bliscy i Ci, z którymi do tej pory współpracował. Czło-
wiek, który będzie godnie reprezentował mieszkańców w Radzie
Gminy Stare Babice.

Kandydaci na radnych do Rady Gminy Stare Babice
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Okręg Nr 2

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. DUCHNOWSKA Danuta, lat 46, zam. Blizne Łaszczyń-
skiego

Duchnowska Danuta, wykształcenie średnie.
Kandyduję do Rady Gminy, aby zmienić coś w
naszej miejscowości. Do chwili obecnej Blizne
było traktowane po macoszemu przez Radę
Gminy.
Priorytetem moich działań jest zakończenie
budowy kanalizacji oraz modernizacja dróg.
Pomysłem, który pragnę zrealizować jest wybu-
dowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci, mło-
dzieży i osób starszych na placu obok byłej szko-

ły i przy ul. Kościuszki.
Będę zabiegała również o ochronę środowiska w naszej gminie.

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA “WSPÓLNA
SPRAWA”
1. ROKICKI Jacek, lat 54, zam. Blizne Łaszczyńskiego

KAŻDY POWINIEN ROBIĆ TO NA CZYM SIĘ ZNA
I CO LUBI 
Z zawodu i zamiłowania jestem inżynierem.
Potrafię ocenić techniczną stronę projektów
podejmowanych przez Gminę. Moje opinie
przydadzą się kolegom Radnym i Urzędowi
Gminy. 
DOBREJ PRACY TRZEBA WYMAGAĆ NAJPIERW
OD SIEBIE A POTEM OD INNYCH
Wiem, że wiele spraw w Gminie można załatwić

dobrze, szybko i tanio i wiem, jak to zrobić z pomocą mieszkańców.
Chcę mieć wpływ na to, by dostawcy i wykonawcy na rzecz naszej
Gminy zapewniali właściwą jakość towarów i usług. 
INICJATYWA MIESZKAŃCÓW I PRAWDZIWA SAMORZĄDNOŚĆ MOGĄ
POPRAWIĆ ŻYCIE NAS WSZYSTKICH
W Gminie powinna się liczyć samorządność, a nie polityka. Podejmo-
wałem wiele działań z sąsiadami i uważam, że trzeba dobrze, w inte-
resie wszystkich mieszkańców wykorzystać środki, które posiada i
pozyska w najbliższych latach nasza Gmina.

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. POBORCZYK Leszek, lat 52, zam. Blizne Łaszczyńskiego

Mieszkaniec Bliznego od urodzenia
Prowadzi działalność gospodarczą
Jako mieszkaniec Bliznego interesuję się rozwo-
jem tej miejscowości, jak i całej gminy.
Jako radny zajmowałem się projektem doprowa-
dzenia kanalizacji, bezpieczeństwem na dro-
gach, rozbudową chodników, odralnianiem
terenów na południe od ul.Warszawskiej, pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie MOJE PRIORYTETY, to:
- rewitalizacja terenów gminy
- modernizacja dróg
- czyste środowisko i estetyka otoczenia
ZADANIA:
- reprezentowanie mieszkańców na Sesjach Rady Gminy i pomoc

w kontaktach z Urzędem Gminy
- zwiększenie przepustowości dróg łączących gminę ze stolicą
- poprawa stanu nawierzchni dróg
- ochrona środowiska poprzez wprowadzenie nowoczesnej gospo-

darki odpadami (segregacja)

Okręg Nr 3

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. SZELENBAUM Waldemar, lat 42, zam. Lubiczów

Wykształcenie średnie - technik ogrodnik.
Prowadzę gospodarstwo ogrodnicze. Reagując
na zmiany społeczno - gospodarcze, jakie zaszły
w naszym kraju, otworzyłem sklep ze środkami
ochrony roślin.
W samorządzie gminnym zamierzam zająć się
kontynuacją podjętych przeze mnie prac nad
poprawą infrastruktury w naszym okręgu
wyborczym i całej gminie.
MOJE PRIORYTETY:

- poprawa jakości dróg lokalnych
- rozbudowa infrastruktury gminnej
- rozwój sportu i rekreacji
ZADANIA:
- modernizacja nawierzchni dróg i poprawa ich przepustowości
- bezpośredni kontakt z mieszkańcami w celu lepszej komunikacji 
- pozyskanie terenów pod rozwój sportu i rekreacji w rejonie

Latchorzewa
- zwiększenie dostępności obiektów szkolnych dla organizacji czasu

wolnego dzieci i młodzieży
Chcę mieć swój wkład w rozwój naszej okolicy, dlatego liczę na Pań-
stwa poparcie.

2. MAJ-KOWALSKA Julianna, lat 46, zam. Latchorzew
Mężatka, dwoje dzieci. Pracownik UW.
W wyborach do Rady Gminy biorę udział po raz
pierwszy. Od 2002 roku skutecznie zarządzam
wspólnotą mieszkaniową, mam wpływ na pra-
widłowe funkcjonowanie osiedla, na którym
mieszkam. 
Poprzez kandydowanie do Rady Gminy dostrze-
gam szansę na kontynuację działań, w szerszym
zakresie, na rzecz rozwoju Latchorzewa, Babic
oraz Lubiczowa. Przede wszystkim chciałabym

skupić się na działaniach dotyczących: poprawy komunikacji i bezpie-
czeństwa na drogach, budowy kanalizacji, ochrony środowiska.
Dostrzegając problem braku w najbliższej okolicy terenów sportowo-
rekreacyjnych będę  zabiegać o realizację takich miejsc. W życiu kieru-
ję się uczciwością, odpowiedzialnością i konsekwencją w działaniu.
Liczę na współpracę z mieszkańcami. 

Lista nr 30 – KWW LATCHORZEW, LUBICZÓW, BABICE
NOWE
1. PIĘTOCHA Jerzy Jan, lat 65, zam. Latchorzew

Komitet Wyborczy Wyborców LATCHORZEW,
LUBICZÓW, BABICE NOWE przedstawia Pana
Jerzego Jana Piętochę jako kandydata do Rady
Gminy. 
Pan Jerzy Piętocha mieszka w Latchorzewie, ul.
Jastrzębowskiego 2. Wiek 65 lat, emerytura,
bezpartyjny. Żonaty. Żona i córka pracujące.
Wykształcenie wyższe: mgr inż. mechanik i inż.
elektronik.
37 lat pracy w FSO i DW-FSO w zagadnieniach

związanych z utrzymaniem parku maszynowego i energetyką, na sta-
nowiskach od mistrza do dyrektora. Pan Jerzy Piętocha jest radnym w
naszej gminie od 2 lat. Dał się poznać jako osoba z inicjatywą. 
Jest konsekwentny w działaniu, niezależny, odważny w wyrażaniu opi-
nii i poglądów. Dotychczasowe osiągnięcia w działalności samorządo-
wej i plany na przyszłość przedstawił w ulotce wyborczej.
W swej działalności, tak jak dotychczas zamierza kierować się przepi-
sami prawa, dobrem gminy i dobrem mieszkańców.
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Okręg Nr 4

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA “WSPÓLNA SPRAWA”
1. BERENT Marcin Cezary, lat 40, zam. Janów

Informatyk z wyższym wykształceniem ekono-
micznym, żona, córka.
Dlaczego kandyduję? Prowadziłem wieloletnie
starania o odrolnienie gruntów Janowa, które
zostały uwieńczone sukcesem. Będąc stałym
obserwatorem sesji Rady Gminy wielokrotnie
zabierałem głos w imieniu sąsiadów i swoim.
Przez te wszystkie lata przekonałem się jednak, że
dopiero bycie radnym daje odpowiednie narzę-
dzia dla obrony naszych wspólnych interesów.

Co zamierzam? Jako radny zamierzam dbać o sprawiedliwy udział
Janowa i Kwirynowa w planowanych zadaniach i gminnym budżecie.
Zamierzam też włączyć się w pracę mającą na celu poprawienie jako-
ści pracy urzędu.
Pragnę poinformować, że ani ja, ani ktokolwiek z mojej rodziny nie
jest w jakikolwiek sposób związany finansowo z gminą.   

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. RADOMSKI Sylwester, lat 52, zam. Janów

Mieszkam na terenie Naszej Gminy od 1994
roku, mam 52 lata, wykształcenie wyższe  -
ukończyłem Wojskową Akademię Techniczną.
Od 1987 roku prowadzę własną działalność
gospodarczą, jestem doradcą gospodarczym w
zakresie postępowań naprawczych i restruktury-
zacji przedsiębiorstw. Mieszkam z żoną Katarzy-
ną i matką Haliną oraz córką Pauliną. Kandydu-
ję, ponieważ mam ustabilizowaną pozycję
rodzinną, zawodową i finansową, jestem osobą

społeczną, dobrze zorganizowaną i obowiązkową.
MOJE PRIORYTETY:
- stworzenie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
- pozyskiwanie inwestorów i rozwój gminy 
- zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej opieki społecznej oraz

bezpieczeństwa
ZADANIA:
- budowa domu kultury i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz wszyst-

kich mieszkańców
- poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki,

sygnalizacja świetlna, mini ronda, itp.)
- promocja gminy

Lista nr 29 – KWW KWIRYNÓW-JANÓW
1. PUŚCIAN Jan, lat 58, zam. Kwirynów

Nasza obecność na terenie gminy datuje się od
rozpoczęcia budowy osiedla domków jednoro-
dzinnych, w 1992 r. Dotychczas nie mieliśmy
reprezentacji w Radzie Gminy. Utworzyliśmy KW
z myślą o pełniejszym zaspokojeniu potrzeb
naszej społeczności. 
Powszechnie znane są problemy mieszkańców
Kwirynowa i Janowa dotyczące złego stanu
dróg, kanalizacji, wodociągów, telefonizacji,
oświetlenia ulic, komunikacji. Niestety w pla-

nach infrastrukturalnych gminy jesteśmy pomijani. Chcemy zadbać o
te sprawy. 
Jan Puścian, lat 58, żonaty, dwóch synów. Absolwent Akademii Mary-
narki Wojennej. Posiada stopień naukowy doktora. Był nauczycielem
akademickim oraz oficerem Sztabu Generalnego. Siedemnaście lat
pracował na morzu jako oficer pokładowy i kapitan statków morskich.
Jest autorem kilku publikacji naukowych i książek beletrystycznych o
tematyce łowiecko-przyrodniczej i marynistycznej.

Okręg Nr 5

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. FRĄCKIEWICZ Ignacy, lat 69, zam. Klaudyn

Mistrz ślusarstwa i nauczyciel zawodu. Miesz-
kam w Klaudynie 43 lata. Pracowałem w Woj-
skowej Akademii Wojskowej i w CPN. Zakład
Ślusarski prowadzę od 1978 roku. Biorę czynny
udział w działaniach społecznych na terenie
naszej Gminy.
Dokonania:
Brałem czynny udział w budowie drogi w Klau-
dynie oraz z Janowa do Mościsk. Usprawniłem
przejazd przez rów do ulicy Krzyżanowskiego w

Klaudynie. Należę do rady Kościelnej w Starych Babicach i do klubu
sportowego Polonia Warszawa.
Plany do realizacji:
- zmiana przeznaczenia gruntów rolnych;
- poszerzenie drogi gminnej przy lesie w Klaudynie dla przejazdu

autobusu w obu kierunkach;
- położenie chodnika na ul. Lutosławskiego;
- wykonanie ścieżki rowerowej przy lesie od Klaudyna do Kwirynowa;
- będę zabiegał o rozpoczęcie budowy kanalizacji w Klaudynie.
Ignacy Frąckiewicz – mieszkaniec Klaudyna i kandydat na Radnego
gminy Stare Babice.

Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy
Ignacy Frackiewicz

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA “WSPÓLNA SPRAWA”
1. WOJTAS Grzegorz, lat 42, zam. Klaudyn

Mieszkaniec Klaudyna z ponad stuletnią tradycją
rodzinną. Policjant (15 lat służby). Praca w Sek-
cji Obsługi Zdarzeń Drogowych WRD KSP w
Warszawie.  
Interesuje mnie przede wszystkim porządek i
bezpieczeństwo naszej gminy. Chciałbym
zadbać o  poprawę  stanu  dróg,  chodników i
oświetlenia.
Dostrzegam potrzebę odrolnienia Klaudyna,
doprowadzania  wody  i  kanalizacji.

Widzę też konieczność pozyskania terenów na wypoczynek - pod
place zabaw dla dzieci, sport i rekreację dla  młodzieży.
Dbając o potrzeby i interesy wyborców będę przestrzegał zasad
moralnych i przepisów prawa.

Grzegorz Wojtas

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. PIOTROWSKI Paweł Tadeusz, lat 51, zam. Klaudyn

Żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe
techniczne.
Brałem udział przy wszystkich najważniejszych
inwestycjach w naszej miejscowości, tj. przy
budowie gazociągu, wodociągu i sieci telefo-
nicznej. Dzięki mojemu osobistemu zaangażo-
waniu autobus linii 712 jeździ ulicami Lutosław-
skiego i Ciećwierza. Znam realia pracy w samo-
rządzie gminnym.
MOJE PRIORYTETY:

- zmodernizowanie ulic
- skanalizowanie Klaudyna i okolic 
- realizacja postulatów mieszkańców
ZADANIA:
- przyśpieszenie budowy sieci kanalizacyjnej
- scalanie i odralnianie gruntów
- budowa ścieżki rowerowej i boiska sportowego
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci
Stawiając znak "X" przy moim nazwisku, macie Państwo pewność, że
będę uczciwie i godnie reprezentował interesy Naszej Społecznoci.
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Lista nr 28 – KWW “CZAS NA KLAUDYN”
1. ŁOSIAK Marek, lat 41, zam. Latchorzew

Moim zadaniem będzie realizowanie programu
KWW "CZAS NA KLAUDYN", którego zakres
obejmuje poprawę  strukturalną: infrastruktury
drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ekonomicznej
i kulturalnej we wsi Klaudyn.
Zaniedbania w zakresie rozwoju  strukturalnego
wsi Klaudyn sięgają wielu lat wstecz, a wyznacz-
niki jego nowoczesności i tradycji narodowo-
kulturalnej to obco brzmiące nazwy nowych ulic
oraz wszechobecna prowizorka wykonawcza.

Program  KWW "CZAS NA KLAUDYN" to zaprzestanie ogłupiania
mieszkańców wsi
Klaudyn tym, że mieszkając na "końcu gminy" nie mogą liczyć na roz-
wój strukturalny.
Drogi Wyborco z Klaudyna! Oddając głos na kandydata KWW
"CZAS NA KLAUDYN" oznacza, że zgadzasz się z naszymi uwagami
i popierasz nasze starania o poprawę strukturalną w naszej wsi.

Lista nr 31 – KWW ODWAŻNIE ALE Z ROZWAGĄ
1. GODLEWSKI Grzegorz, lat 42, zam. Klaudyn

Lista nr 32 – KOMITET WYBORCZY 
STOWARZYSZENIE KLAUDYN
1. ŻYNDUL Walerian, lat 51, zam. Klaudyn
popierany przez STOWARZYSZENIE KLAUDYN

Nasz kandydat ma 51 lat, mieszka w Klaudynie,
jest inżynierem mechanikiem, pracuje w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych.  Jest żonaty,
ma troje dzieci. Jest niezależny, odpowiedzialny,
obowiązkowy, skuteczny w działaniu, zaangażo-
wany społecznie. Posiada praktyczną wiedzę i
umiejętność stosowania przepisów i ustaw.
Wybrany na radnego będzie realizował program
mający na celu:

- rozwój naszej infrastruktury: modernizację wodociągu, budowę
kanalizacji, meliorację, modernizację i budowę dróg, oświetlenia,

- nadzorowanie jawności i przejrzystości podejmowanych decyzji w
zakresie dysponowania środkami finansowymi, budżetu gminy,

- zabezpieczenie młodzieży dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej
lub budowę takiej bazy na terenie Klaudyna.

Okręg Nr 6

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. OLSZÓWKA Małgorzata, lat 39, zam. Stare Babice

KANDYDATKA DO RADY GMINY STARE BABICE
KANDYDATKA  NA WÓJTA GMINY STARE BABICE
Małgorzata Olszówka lat 39, Stare Babice
Zamężna, matka dwóch synów.
Mgr pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego,
Menadżer Oświaty. Wieloletni pedagog, wicedy-
rektor Zespołu Szkół Niepublicznych Pro-Futuro.
Bliskie są mi sprawy naszej Gminy, dlatego
chciałabym zająć się :

- edukacją i wychowaniem, również wypełnieniem  czasu wolnego
naszym dzieciom,

- równym i łatwym  dostępem do lekarza, także lekarza specjalisty (
ośrodek zdrowia)

- poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach oraz bezpieczeństwa
pieszych (chodniki)

- ochroną środowiska w naszej Gminie.
Moją dewizą jest : pasja, rozsądek , wytrwałość.

2. ADAMSKA Renata, lat 31, zam. Stare Babice
Zamężna, matka dwójki dzieci.
Zawsze interesowałam się problemami społecz-
ności w której żyłam i dlatego chciałabym zająć
się bezpieczeństwem mieszkańców na drodze i
w domu, usprawnieniem działań policji, polep-
szeniem jakości i czystości wody pitnej, wykorzy-
staniem czasu wolnego naszej młodzieży.

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA 
“WSPÓLNA SPRAWA”
1. MOLAK Lucyna Pelagia, lat 54, zam. Stare Babice

Mieszka i pracuje w gminie Stare Babice. Prowa-
dzi od 25 lat własną działalność gospodarczą.
Radna dobiegającej końca kadencji.
Szanowni Państwo
Angażuję w sprawy gminy wiele swojego czasu
starając się odkrywać i dokładnie zgłębiać gmin-
ne sprawy i problemy - z uczciwością i odpowie-
dzialnością za wspólne mienie i publiczne pie-
niądze.  
Kandydując do Rady Gminy przyszłej kadencji

mogę dziś zaoferować nie tylko uczciwą pracę ale i zdobyte doświad-
czenie, a także bezinteresowne wsparcie wielu osób kompetentnych w
sprawach samorządowych.

Proszę Państwa o głos w wyborach. 
Lucyna Molak

2. WIESZCZYK Tadeusz Czesław, lat 63, zam. Stare Babice
Wykształcenie wyższe, kierunek prawno-admini-
stracyjny. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole
Turystyki i Rekreacji. Menedżer sportu. Długoletni
Zasłużony Honorowy Krwiodawca oraz działacz
Zarządu Stołecznego Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Prezes Warszawsko - Mazowieckiego Okręgo-
wego Związku Bokserskiego. 
Jako radny będę się starał przede wszystkim
poprawiać efektywność wydatkowanych w
naszej gminie pieniędzy. Chcę też przywrócić

należytą rangę kulturze fizycznej, rozwijać sport dzieci i młodzieży. 
Proszę o danie mi szansy podejmowania rozsądnych decyzji dla dobra
mieszkańców. 

Proszę o Państwa głos.
Tadeusz Wieszczyk

WYBIERZ LUDZI DLA GMINY DLA SIEBIE

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. PASZKOWSKI Robert Roman, lat 42, zam. Stare Babice

Nazywam się Roman Paszkowski, mam 42 lata,
jestem żonaty i mam córkę. Jestem katolikiem o
poglądach prawicowych. Nie jestem Babiczani-
nem "od pokoleń" ale to właśnie tutaj znalazłem
swoje miejsce na ziemi. Prowadzę własną działal-
ność gospodarczą (zajmuję się zawodowo foto-
grafią i reklamą), a moja żona uczy Wasze dzieci
matematyki w szkole podstawowej w Starych
Babicach. W tej właśnie szkole pełniłem w ubiegłej
kadencji funkcję Przewodniczącego Rady Szkoły.

MOJE PRIORYTETY: 
- podniesienie jakości życia mieszkańców
- rozwój oświaty na terenie gminy
- poprawa stanu dróg
ZADANIA:
- pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów
- poprawa warunków pracy nauczycieli
- podnoszenie poziomu kształcenia naszych dzieci
- modernizacja nawierzchni dróg
Ponieważ jestem jeszcze młodym człowiekiem, jest to gwarancją reali-
zacji obiecanych zadań, dynamiki i skuteczności działania.
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2. SZUBA Tomasz, lat 33, zam. Stare Babice
Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci wykształcenie
wyższe - absolutorium Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Wydział Historyczny. Od 4 lat prowadzę
działalność gospodarczą m.in. na terenie Babic.
Chęć  kandydowania w wyborach samorządo-
wych wynika z potrzeby zrobienia czegoś poży-
tecznego dla gminy, społeczności lokalnej, z którą
moja rodzina związana jest od wielu pokoleń.
MOJE PRIORYTETY:
- podniesienie komfortu życia mieszkańców

- poprawa stanu dróg i poboczy
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
ZADANIA:
- kontynuacja prac w zakresie kanalizacji
- rozwiązywanie bieżących problemów
- owocna współpraca z mieszkańcami
- modernizacja obiektów sportowych i szkolnych

Lista nr 26 – KWW OŚWIATA
1. GROBEL Teresa Stanisława, lat 62, zam. Stare Babice

Mieszkam w Starych Babicach od wielu lat. Jestem
emerytowaną nauczycielką. Znam potrzeby miesz-
kańców.

Mój program wyborczy to:
1)Budowa z unijnych środków Centrum Kultury w
Starych Babicach, w którym będzie:
-)Biblioteka
-)Czytelnia wyposażona w komputery i czasopi-
sma.
-)Kawiarnia z barem aby samotni i zapracowani

mogli zjeść także obiad.
-)Pracownia plastyczna.
-)Pracownia muzyczna.
-)Sala do ćwiczeń oraz na różne imprezy.
-)Sala do całodziennego spędzania czasu dla samotnych.
2)Rozbudowa Przedszkola w Starych Babicach.
3)Uzupełnienie chodników z Babic do Grot.
4)Budowa ścieżek rowerowych na trasie Borzęcin-Groty.
5)Lepsza naprawa dróg, wprowadzenie spowalniaczy i barierek w miej-
scach niebezpiecznych.
6)Budowa Gminnego Domu Opieki Społecznej.
7)Wsparcie finansowe Ośrodka Zdrowia i Straży Pożarnej.
8)Poparcie masowej działalności sportowo-rekreacyjnej.
9)Popieranie inicjatyw społecznych i prywatnych.

Okręg Nr 7

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. IWANICKI Jan, lat 55, zam. Lipków

Żonaty, jedno dziecko. W Lipkowie mieszkam  od
15 lat. Jestem pracownikiem Poczty Polskiej na
stanowisku kierowniczym związanym z zarządza-
niem nieruchomościami. Posiadam szeroką wie-
dzę dotyczącą samorządu lokalnego, którą zdoby-
łem  będąc  radnym Dzielnicy Ochota i delegatem
w Pierwszym Sejmiku Samorządowym Woje-
wództwa Warszawskiego w latach 1990-1994 r.
W moim kręgu  zainteresowania znajduje się  lite-
ratura, kino, polityka, sport -narciarstwo zjazdowe

oraz inne formy czynnego wypoczynku.  Moje dotychczasowe osiągnię-
cia dla społeczności lokalnej to pomysł na  imprezę odbywającą się kilka
lat w Lipkowie  pod nazwą ,,Dni Lipkowa,'' oraz  doprowadzenie do sfi-
nalizowania umowy skutkującej powstaniem nowego urzędu pocztowe-
go na Rynku w Starych Babicach.
PROGRAM  WYBORCZY DLA MIESZKAŃCÓW LIPKOWA I  ZIELONEK 
I. Ścisła współpraca z  Radą gminy Stare Babice i urzędem Wójta, celem

realizacji żywotnych interesów mieszkańców gminy.
II. Podjęcie działań zmierzających do umożliwienia odbioru przesyłek

awizowanych mieszkańcom Lipkowa w urzędzie pocztowym w Sta-
rych Babicach

III.Wykonanie ciągów pieszych- chodników w Lipkowie   i Zielonkach

IV.Współpraca z Policją w  celu egzekwowania kodeksowych zachowań
kierowców na drogach (notoryczne przekraczanie prędkości i jazda
lewą stroną drogi - m.in. na ul. Mościckiego)

PROGRAM WYBORCZY DLA  GMINY STARE BABICE
I. Poprawienie i modernizacja stanu dróg komunikacyjnych
II. Zwiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej poprzez wybudowanie

ośrodka gminnego z pływalnią, wykorzystując do tego celu środki unij-
ne oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

III.Budowa ścieżek rowerowych umożliwiających dojazd i objazd naszej
gminy.

IV.Budowa  chodników. 
V. Wprowadzenie stałej segregacji odpadów poprzez ustawienie odpo-
wiednich pojemników.
VI. Intensyfikacja prac   nad opracowaniem miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego - scalania i odrolnienia  gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe.       

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA 
“WSPÓLNA SPRAWA”
1. DRUZD Tomasz Gabriel, lat 31, zam. Lipków

Od urodzenia mieszka w Lipkowie. Ukończył
studia na kierunku informatyka. Jest przedstawi-
cielem handlowym. 
Szanowni Państwo
Znam wielu mieszkańców Lipkowa i Zielonek,
orientuję się czym żyją i jakie mają problemy.
Wiem, że gmina powinna być bardziej przyjazna
obywatelom. Powinna również rozsądnie wyda-
wać pieniądze podatników i traktować wszyst-
kich sprawiedliwie.

Dotychczas starałem się informować mieszkańców za pomocą strony
internetowej www.lipkow.net o sprawach, jakie dzieją się w naszej
okolicy. Jestem też redaktorem niezależnej gazety "Wieści Sąsiedzkie" i
współzałożycielem Stowarzyszenia Mieszkańców "WSPÓLNA
SPRAWA".
Należąc do Rady Sołeckiej Lipkowa współtworzyłem Statut wsi Lip-
ków, zbierałem podpisy i zgłaszałem wnioski do Rady Gminy. 
Dziś wierzę, że mogę uzyskać Państwa zaufanie i mandat.

Tomasz Druzd

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. PALCZAK Marcin Bartłomiej, lat 29, zam. Zielonki Wieś

Żonaty - syn Kacperek
Mgr AWF, studia podyplomowe w zakresie
zarządzania. Nauczyciel w SP im. H. Sienkiewi-
cza w St. Babicach. Członek zarządu LKS
"Naprzód" Zielonki, Prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego "Babice" 
MOJE PRIORYTETY:
- promocja zdrowego stylu życia mieszkańców
- bezpieczeństwo i estetyka gminy
- szybka rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodo-

ciągowej
ZADANIA:
- poprawa stanu dróg i chodników (nawierzchnia i oświetlenie)
- budowa bazy sportowo - rekreacyjnej (ośrodek edukacyjno - spor-

towy, ścieżki rowerowe)
- ochrona środowiska poprzez nowoczesną segregację odpadów
- odralnianie gruntów

CZŁOWIEK DOPIERO WTEDY JEST W PEŁNI SZCZĘŚLIWY GDY MOŻE
SŁUŻYĆ, A NIE WTEDY GDY MUSI WŁADAĆ

Stefan Wyszyński
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Lista nr 26 – KWW OŚWIATA
1. GÓRECKA Barbara Teresa, lat 62, zam. Zielonki Wieś

Od urodzenia jestem mieszkanką Zielonek. Z
wykształcenia jestem nauczycielem. 40 lat prze-
pracowałam na terenie Gminy Stare Babice.
Obecnie jestem na emeryturze. Problemy i
potrzeby mieszkańców są mi dobrze znane.
Jeśli zostanę obdarzona zaufaniem wyborców
zamierzam: 
� Aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Gminy
i wspierać inicjatywy pozytywne dla mieszkań-
ców

� Przyspieszyć realizację budowy kanalizacji
� Poprawić stan techniczny dróg , wybudować chodniki ze ścieżkami

rowerowymi
� Zadbać by mieszkańcy zachodniej części gminy mieli bezpieczny i

dogodny dojazd do obiektów użytku publicznego 
� Zająć się zagadnieniami oświaty i zadbać o rozwój terenów i obiek-

tów sportowych i rekreacyjnych
� Zapewnić wciąż powiększającej się liczbie mieszkańców miejsca,

gdzie w sposób zdrowy i kulturalny mogliby spędzać wolny czas

Okręg Nr 8

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA 
“WSPÓLNA SPRAWA”
1. LESISZ Stanisław, lat 69, zam. Zielonki Parcela

Sołtys wsi Zielonki Parcele. Aktywnie angażuje
się w prace dla społeczności lokalnej, inicjuje
wspólne działania.
Szanowni Państwo
Będąc sołtysem wsi Zielonki Parcele starałem się
być dobrym gospodarzem. Reklamowałem źle
wykonywane inwestycje, starałem się o wycinkę
drzew, budowę chodnika, pomalowanie słupów
na osiedlu,  postawienie wiaty na przystanku,
organizowałem paczki świąteczne, doprowadzi-

łem do renowacji kapliczki.. 
Dziś kandyduję do Rady Gminy, bo wiem, że naprawdę ważne dla
mieszkańców sprawy można rozwiązywać tylko wspólnie. Chciałbym
poszerzyć moją dotychczasową działalność na terenie Gminy, a przez
to uczynić ją jeszcze bardziej skuteczną. 
W pracy dla osiągnięcia wspólnych celów pragnę poświęcać całą
swoją energię i doświadczenie, jakie nabyłem przez lata. Liczę na Pań-
stwa głosy. 

Z wyrazami szacunku
Stanisław Lesisz 

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. SZCZUR Jan Tadeusz, lat 48, zam. Zielonki Parcela

Drodzy Państwo,
nazywam się Jan Szczur. Jestem absolwentem
Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w
Lublinie, którą ukończyłem w 1983 roku. W Zie-
lonkach Parcela mieszkam od listopada 1987
roku, kiedy to podjąłem pracę w Stacji Hodowli
Roślin Ogrodniczych - obecnie "PlantiCo-Zielon-
ki Sp. z o.o. Mam żonę i dwóch synów.
Jeżeli zaufacie mi Państwo i wybierzecie do Rady
Gminy w zbliżających się wyborach będę godnie

Was reprezentował. 
MOJE PRIORYTETY:
- modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- integracja mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb
- poprawa bezpieczeństwa
ZADANIA:
- rozwiązanie problemu ogródków pracowniczych przy ulicy Południowej
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i niwelowanie braków wody
- uruchomienie linii autobusowej łączącej Naszą Gminę z Ożarowem Maz.
- utworzenie centrum kultury sportu i rekreacji
- poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez montaż instalacji

świetlnej i modernizację nawierzchni

Okręg Nr 9

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. SKONECZNY Mariusz, lat 27, zam.
Koczargi Nowe
Kandyduję do Rady Gminy Stare Babice z Okrę-
gu nr 9, obejmującego Koczargi Nowe (w któ-
rych mieszkam od urodzenia) oraz Koczargi
Stare. Pomimo młodego wieku mam już pewne
doświadczenie w działalności samorządowej -
jestem członkiem Rady Sołeckiej w Koczargach
Nowych. Jako radny będę starał się doprowa-
dzić do końca rozpoczęte inwestycje w moim

okręgu. a także te, które będą prowadzone w niedalekiej przyszłości,
tzn. kanalizację. Z góry dziękuję Wyborcom za okazane mi zaufanie.

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA 
“WSPÓLNA SPRAWA”
1. DOBRZYŃSKI Krzysztof Czesław, lat 52, zam. Koczargi Stare

Mieszkaniec Koczarg Starych, mocno zaangażo-
wany w sprawy gminy. Posiada cenne doświad-
czenie zawodowe w zakresie administrowania
obiektami publicznymi. Pracował też wiele lat
społecznie z młodzieżą.
Służy bezinteresownie radą i pomocą niezależ-
nym radnym i mieszkańcom. Śledzi i trafnie oce-
nia działania władz, z dużym zaangażowaniem
zmaga się z tym co nieprawidłowe. 
Najbliższe są mu sprawy młodzieży. Organizo-

wał dla chętnych z okolic spływy kajakowe, zimowisko, obóz. Chciał-
by, aby młodzi mieli pełną gamę zajęć sportowych, turystycznych, kul-
turalnych i oświatowych - organizowanych w klubach i szkołach
gminy. 
Dom państwa Dobrzyńskich jest miejscem spotkań ludzi dobrej woli i
czynu - jednoczy starych i nowych mieszkańców. Pod tym adresem
redagowana jest gazeta "Wieści Sąsiedzkie", tu zrodziło się Stowarzy-
szenie "WSPÓLNA SPRAWA". 

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. KUNCEWICZ Henryk, lat 52, zam. Koczargi Stare

Prezes LKS "Naprzód' Zielonki
Żonaty, 2 córki 
MOJE PRIORYTETY:
- dbanie o interesy mieszkańców
- skanalizowanie całej gminy
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
- rozwój sportu i rekreacji
ZADANIA:
- odralnianie gruntów w Koczargach
- reprezentowanie mieszkańców na Sesjach

Rady Gminy
- pomoc w kontaktach z Urzędem Gminy
- modernizacja dróg i chodników
- wdrożenie projektu powołania straży gminnej
"Bez reszty nam oddany, wyjątkowo lubiany i aktywny działacz oraz
społecznik, dający gwarancję zmian nie tylko w naszym okręgu
wyborczym. Jego determinacja i konsekwencja w działaniu zbudowa-
na jest na życzliwości dla ludzi. Wierzymy, że nas nie zostawi...! 
Warto głosować na Pana Henryka !!! "
Tak o naszym kandydacie powiedział Dyr. I Gminnego Gimnazjum Pan
Piotr Szczepkowski
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Okręg Nr 10

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA 
“WSPÓLNA SPRAWA”
1. MAZIARZ Witold, lat 44, zam. Wojcieszyn

Osoba publiczna, inżynier, magister, strażak,
Na radnego z Wojcieszyna kandyduję na prośbę
mieszkańców. Ufam, że będę dobrym radnym,
bo  wiem co znaczy występować i walczyć w
imieniu innych. Funkcję publiczną pełnię od
wielu lat. Jako rzecznik prasowy wielokrotnie
zajmowałem strategiczne stanowisko w
mediach, reprezentując polskie pożarnictwo.
Wiem też co to zobowiązanie i odpowiedzial-
ność. Jestem bezpartyjny, będę godnie reprezen-

tował  tylko nasze sprawy.
Pełniłem wiele funkcji, pomogło mi w tym wykształcenie, które zdo-
byłem na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie prawa oraz na stu-
diach w szkole oficerskiej w Warszawie.
Pochodzę ze wsi na Opolszczyźnie, moi rodzice prowadzili gospodar-
stwo rolne. W pracy nauczyłem się zarządzać sprawami i ludźmi.
Byłem kierownikiem, dowódcą  i zawsze pracowałem w zespole. 
Po wygranych wyborach będę utrzymywał stały kontakt z mieszkań-
cami, aby zmieniające się potrzeby Wojcieszynian przedstawiać w
gminie i skutecznie walczyć o ich realizację.

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. BRODOWSKA Elżbieta, lat 46, zam. Wojcieszyn

Mężatka, 2 córki, bezpartyjna, wykształcenie
wyższe.
Jestem rodowitą mieszkanką Gminy Stare Babi-
ce i bliskie mi są problemy mieszkańców mojej
okolicy. Od 15 lat związana jestem z samorzą-
dem lokalnym. Pracuję jako Kierownik Referatu
Praw Jazdy w Starostwie Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego. Mam nadzieję, że dobra
współpraca z mieszkańcami pomoże mi sku-
tecznie rozwiązywać problemy.

MOJE PRIORYTETY:
- komfort życia mieszkańców
- bezpieczeństwo w gminie
ZADANIA:
- dobra współpraca z mieszkańcami
- skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów
- rozbudowa kanalizacji i modernizacja dróg

Okręg Nr 11

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA 
“WSPÓLNA SPRAWA”
1. WINKLER Maria Urszula, lat 49, zam. Stanisławów, Lat 46

Lista nr 26 – KWW OŚWIATA
1. SZCZEPANIK Justyna Stanisława, lat 39, zam. Zalesie

Mężatka, dwóch synów, wykształcenie wyższe -
mgr pedagogiki, bezpartyjna.
Mieszkam na terenie gminy od wielu lat, tu pra-
cuję, tu chodzą do szkoły moje dzieci. Najważ-
niejsze zadania, które chciałabym realizować to:
- uzupełnienie brakującej kanalizacji,
- przeznaczanie nowych obszarów pod zabudowę,
- wspieranie działalności stowarzyszeń, które
oferują dzieciom i młodzieży zajęcia kulturalne i
sportowo-rekreacyjne,

- dbałość o ochronę środowiska naturalnego (odpowiednia gospo-
darka odpadami)
- poprawa bezpieczeństwa; stała współpraca z policją oraz moderni-
zacja dróg i budowa chodników. 

Lista nr 27 – KWW TOPOLIN
1. LUBELSKI Paweł, lat 37, zam. Wierzbin

Żonaty, dwóch synów, bezpartyjny. Od dwóch
kadencji działam w radzie szkoły w Borzęcinie
Dużym, a także w Gimnazjum w Koczargach
Starych. Dzięki moim staraniom powstała pra-
cownia interaktywna w szkole w Borzęcinie.
Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Kul-
turalnego „Kotwica” działającego w naszej gmi-
nie.
Dobro dzieci i młodzieży jest moim największym
celem. Chciałbym, aby w naszej gminie powsta-

ło jak najwięcej miejsc, gdzie młodzi ludzie mogliby rozwijać swoje
zainteresowania. Będę starał się, aby na terenie naszej gminy powstał
wreszcie upragniony basen.
Rozwój ośrodków sportowych, tworzenie bezpłatnych miejsc z dostę-
pem do Internetu, udostępnienie placówek szkolnych, na potrzeby
dzieci i ich rodzin to moje wyzwanie. Oprócz troski, nad przyszłymi
pokoleniami, mam też na uwadze dorosłych mieszkańców gminy.
Niekończący się problem tworzenia i modernizacji gminnych dróg,
odralniania leżących odłogiem pól, czy kanalizacja, która pomogłaby
w ratowaniu naszego środowiska. Pragnę, aby nasza gmina rozwijała
się, aby przybywali do nas nowi mieszkańcy, powstawały nowe firmy
dające godną prace naszym mieszkańcom.
Będziemy wspólnie rozwiązywać problemy naszego zakątka gminy.

Okręg Nr 12

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GRZELAK Krzysztof, lat 46, zam. Borzęcin Duży

Stawiam na doświadczenie w pracy na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Od początku lat dziewięćdzie-
siątych przeszedłem różne szczeble działalności
samorządowej i społecznej. Obecnie jestem prze-
wodniczącym Stowarzyszenia Kulturalnego
"Kotwica" działającego przy Szkole Podstawowej
w Borzęcinie Dużym. Zadaniem tej organizacji jest
szerzenie kultury i sztuki w środowiskach dzieci,
młodzieży i osób starszych. W organizacji tego
rodzaju przedsięwzięcia pomaga mi wiedza

nabyta przy prowadzeniu od ponad 20-tu lat piekarni rodzinnej.
Odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz chęć dalszego działa-
nia dla dobra społecznego to rękojmia zaspokojenia oczekiwań
wyborców.

2. DUCHNOWSKA Katarzyna, lat 22, zam. Blizne Łaszczyń-
skiego

Jestem studentką dwóch kierunków: socjologii
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Interesuję się literaturą oraz socjologią
polityki. Bliskie mi są kwestie edukacji, dlatego
też jest ona ważnym punktem w moim progra-
mie. Pragnęłabym m.in. powiększyć zbiory
gminnej biblioteki oraz poszerzyć ofertę dodat-
kowych zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży (w
tym języków obcych). Uważam, że nasza gmina

zasługuje na lepsze drogi, po których będziemy mogli się bezpieczniej
poruszać.
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Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA 
“WSPÓLNA SPRAWA”
1. MAJTCZAK Bogumił, lat 34, zam. Borzęcin Mały

Żonaty, córka. 
Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania
Nieruchomościami, wydział Administracji
Publicznej, dyplom technika ekonomisty.
Stanowisko kierownicze w firmie handlowej,
doświadczenie w obsłudze inwestycji kontrak-
towych i zamówień publicznych, własna działal-
ność gospodarcza o profilu handlowym 
Chciałbym
przywrócić  prawdziwą  samorządność lokalną, 

stworzyć korzystne warunki do osiedlania się nowych mieszkańców, z
uwzględnieniem interesów dotychczasowych właścicieli, 
rozwijać lokalną infrastrukturę, m.in. przy wykorzystaniu środków z UE,
ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej naszym mieszkańcom,
zapewnić młodzieży możliwość spędzania wolnego czasu w sposób
zorganizowany i pożyteczny,
działać w obszarze kultury i czynnie wspierać inicjatywy istniejące.

Bogumił Majtczak

Lista nr 25 – KWW “NASZA GMINA”
1. SZUBA Grzegorz, lat 48, zam. Borzęcin Duży

Żonaty, ojciec trzech synów, dwóch studiujących
na wyższych uczelniach. Od 15-tu lat wraz z żoną
prowadzą działalność gastronomiczną w Borzęci-
nie. Przez minione cztery lata dodatkowo pełnił
funkcję radnego naszej miejscowości. 
"Myślę, że udało mi się w stu procentach
wywiązać z obietnic przedwyborczych minionej
kadencji, między innymi zorganizowałem auto-
bus szkolny na ulicy Kosmowskej, oświetlenie
ulic i obiektów publicznych, pozyskanie fundu-

szy na cele straży pożarnej, remont w szkole podstawowej itp. Mając
na uwadze dobro naszych mieszkańców, chciałbym dalej skutecznie
działać. Moje spotkania i rozmowy z mieszkańcami pozwalają na
wychwycenie różnych problemów społeczeństwa, a następnie roz-
wiązywanie ich poprzez wspólne mediacje z władzą gminną. Zbliża-
jąc się do wyborów gminnych, pragnę podziękować moim wyborcom
za zaufanie i oddanie głosu na moją osobę." 
Z poważaniem: Grzegorz Szuba.

2. WIŚNIEWSKI Tadeusz, lat 54, zam. Borzęcin Duży
Prowadzę własną działalność gospodarczą. Od
wielu lat pracuję społecznie na rzecz dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Społecznie prowadzę punkt
wypożyczania książek. Jednocześnie zabiegam, by
powstała biblioteka gminna.
MOJE PRIORYTETY:
- podniesienie komfortu życia mieszkańców
- wzrost bezpieczeństwa w gminie
- godne reprezentowanie mieszkańców
ZADANIA:

- stworzenie planu zagospodarowania terenów  wyłączonych z produk-
cji rolnej

- poprawa i budowa dróg gminnych
- budowa ścieżek rowerowych i chodników
- budowa kanalizacji w całej gminie

Lista nr 26 – KWW OŚWIATA
1. WIECZOREK Aniela Weronika, lat 49, zam. Borzęcin Duży

Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Borzęcinie Dużym. Studia magisterskie.
Od 28 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich
rodzicami. Młodzież w dalszym ciągu nie ma
miejsca do kulturalnego spędzania czasu. Wiele
dzieci potrzebuje pomocy w nauce. Jestem
współzałożycielką Stowarzyszenia Kulturalnego
"Kotwica". Moje myśli nie tylko kierują się ku
dzieciom i młodzieży, ale także do ludzi star-
szych, którzy tworzyli nam miejsca pracy, dali

warunki do zdobycia wiedzy, pomagali, radzili.  Zdaję sobie sprawę,
że na wiele działań potrzebne są pieniądze, ale są i takie, na które
wystarczy spojrzeć sercem.  

Lista nr 27 – KWW TOPOLIN
1. ANDRUSZKIEWICZ Mariusz Sebastian, lat 34, zam.
Topolin

Żonaty, 2 dzieci, absolwent Warszawskiej Aka-
demii Wychowania Fizycznego
Szanowni Państwo,
Zauważyłem kilka istotnych problemów w naszej
Gminie i postanowiłem działać na rzecz popra-
wy naszego życia i bezpieczeństwa. Dałem się
poznać jako osoba zajmująca się zgazyfikowa-
niem ul. Batorego w Topolinie, w którym miesz-
kam i już w niedługim czasie popłynie tam gaz.
Reprezentując Państwa jako radny, chciałbym

zająć się następującymi sprawami:
Bezpieczeństwo na drogach. Chodniki, oświetlenie.

Naprawienie i zmodernizowanie dróg. Nowe chodniki, ścieżki rowe-
rowe i dobre oświetlenie.

Rozszerzenie komunikacji miejskiej.
Zwiększona częstotliwość kursowania i obszar obsługiwania przez
komunikację miejską.

Czas wolny dzieci i młodzieży.
Nieodpłatne korzystanie z obiektów szkolnych. Dostępność obiektów
sportowych i sal komputerowych.
Zdaję sobie sprawę, iż problemów jest znacznie więcej, i chcę zająć
się wszystkim z czym Państwo się do mnie zwrócicie. 
Dziękuję  za zaufanie.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

( - )  Teresa Salamucha
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Kandydaci na radnych do Rady Powiatu

Lista nr. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. Purzycki Artur, lat 28, zam. Izabelin 

Urodzony w 1978 r. w Warszawie. Od 2003
roku żonaty, zamieszkały w Izabelinie przy ulicy
Matejki 35a. Pracownik dużej firmy remontowo-
budowlanej
Społecznie strażak Straży Pożarnej w Izabelinie.
Jestem osobą aktywną i otwartą. Staram się
pomagać i doradzać w każdej sprawie, z jaką
przychodzą do mnie mieszkańcy. Posiadam
zdolność analitycznego myślenia ostrzegając
przed skutkami podejmowania uchwał szkodli-

wych dla gminy. Cenię uczciwość i prawdomówność. Jestem wrażliwy
na arogancję, kłamstwo i cwaniactwo. We wszystkich moich działa-
niach, zawsze mam na uwadze dobro wspólne całej społeczności.
Wrażliwość, przyzwoitość oraz troska o naszą małą ojczyznę, a przede
wszystkim jej mieszkańców, to moja dewiza w pracy społecznej.
Głównym naszym atutem jest unikatowe położenie: bezpośrednie
sąsiedztwo Warszawy oraz Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Celem strategicznym rozwoju. powinien być stały wzrost poziomu
życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego roz-
woju. Temu nadrzędnemu celowi podporządkowane powinny być,
poprzedzone dokładną analizą, kierunki rozwoju Gmin i Powiatu.
Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Nasze drzwi należy szeroko otwo-
rzyć dla inwestorów, pragnących przyłączyć się do realizacji tych
celów. Z radością powitamy wszystkich, którzy zechcą odwiedzić
nasze miejscowości, wypoczywać tutaj, a później, zachwyceni pięk-
nem tej ziemi, zapragną być może osiedlić się na stałe. Chcę zwrócić
uwagę na rozwój komunikacji publicznej z Warszawą oraz koniecz-
ność zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów.
Będę gorąco wspierał mieszkańców w rozwiązywaniu ich własnych

problemów, z jakimi będą przychodzić do nas, oraz szukał drogi do
jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia ich bolączek, z jakimi się zwró-
cą. W dalszym ciągu będę pilnował, aby władza przestrzegała prawa
i traktowała mieszkańców jako równorzędnych partnerów a nie jak
intruzów. Leży mi na sercu również los osób niepełnosprawnych, które
należy otoczyć szczególną opieką.

2. Zalewski Krzysztof, lat 49, zam. Izabelin 
3. Olszewski Stanisław Bernard, lat 74 zam. Izabelin 
4. Rostkowska Janina Krystyna, lat 49, zam. Łomianki 
5. Roszkiewicz Bolesława Alina, lat 26, zam. Izabelin 

Lista nr. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Zaradkiewicz Zygmunt, lat 55, zam. Izabelin 

2. Śliżewski Janusz Franciszek, lat 79, zam. Blizne Jasińskiego 
Lekarz specjalista internista, mieszka i leczy w
gminie od 45 lat. Długoletni działacz samorzą-
dowy, organizator spotkań seniorów (Babickie
Sąsiadki). Wyróżniony za działalność Gminnym
Oskarem "Babinicz".
� Od roku 1948 studiował na Wydziale Historii
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1950 do
1955r. - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w
Warszawie. Od 1958 do 1998r. pracował jako
lekarz i kierownik gminnej służby zdrowia w

gminie Stare Babice. Jest specjalistą internistą I i II stopnia.
� Zorganizował Stowarzyszenie Seniorów. Od 1989 r. aktywnie dzia-
ła w Samorządzie Gminnym. Od 1998 r. w Samorządzie Powiatu War-
szawskiego Zachodniego w Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i
Opieki nad Rodziną. Pomagał przy powstaniu Powiatowej Komendy
Policji w Babicach. Inicjator powiatowych spotkań o zagrożeniach dla
młodzieży szczególnie uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
Plany do realizacji
Zdrowie organizacja (przy wsparciu Caritasu, gminy i pomocy wolon-
tariuszy) punktu opieki domowej nad osobami niedołężnymi i samot-
nymi. Propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacja, sport.

Bezpieczeństwo obecność umundurowanych patroli na ulicach w
naszej gminie - policja pomaga 24 godziny, pomoc sąsiedzka w
zagrożeniach. 
Komunikacja sprawniejszy nadzór nad drogami do gmin, dobra kon-
serwacja, widoczne oznakowania i sygnalizacja.
Praca utworzenie gminnych punktów informacji o miejscach pracy
dla naszych mieszkańców

3. Kamińska Barbara Halina, lat 44, zam. Kwirynów 
Zawód: ekonomista HZ, pedagog
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Od 21 lat mieszkam w Kwirynowie, Gm. Stare
Babice. Pochodzę z rodziny pielęgnującej polską
tradycję i kulturę chrześcijańską. Jestem dumna
ze swoich antenatów, których korzenie tkwią w
naszym powiecie (rodzina Florczaków z Piotr-
kówka Dużego, Gm. Ożarów Maz. i rodzina
Bąkowskich z Lipkowa, Gm. Izabelin). Jako kato-
liczka, sercem i czynem byłam i jestem zawsze

"po prawej stronie".
Będąc mieszkańcem naszej gminy, pełniłam wiele funkcji społecznych,
m.in. przez dwie kadencje byłam v-ce przewodniczącą Rady Szkoły
Podstawowej, do której chodziły moje dzieci: Alicja - dziś studentka
Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Jarosław Józef
- uczeń drugiej klasy w III LO im Gen. Sowińskiego w Warszawie.
Dużym wyróżnieniem społecznym było powierzenie mi funkcji prze-
wodniczącej Rady ds. Scalania Gruntów we wsi Kwirynów.
Przez 15 lat prowadziłam firmę budowlaną, która m.in. miała swój
wkład w rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach, w
budowę Kościoła w Izabelinie oraz cmentarza wojennego w Laskach.
Obecnie pracuję w Dziale Eksportu Polfa Warszawa S.A. i zajmuję się
wysyłaniem leków w najodleglejsze zakątki świata w ramach pomocy
humanitarnej.
Jako pedagog pracy zawsze ją wysoko ceniłam. Wg mnie, stanowi
ona o godności ludzkiej. Dlatego z wielkim zrozumieniem podchodzę
do problemu bezrobocia. Jestem także zwolenniczką zatrudniania we
wszystkich możliwych zawodach osób niepełnosprawnych.
Bliskie mi są szeroko pojęte sprawy społeczne, a dobro IV Rzeczypo-
spolitej jest dla mnie najwyższym dobrem!

Z pozdrowieniami 
Barbara H. Kamińska

4. Gołębska Anna, lat 34, zam. Izabelin 
5. Wolski Zygmunt, lat 46, zam. Izabelin 

6. Połeć Jan Franciszek, lat 62, zam. Mariew 
Żonaty, syn, dwóch wnuków.
Mgr matematyki, absolwent Uniwersytetu War-
szawskiego. Całe moje życie zawodowe było
związane z zawodem nauczycielskim. Przez 30
lat pełniłem funkcję dyrektora szkoły podstawo-
wej, 7 lat w Mariewie, 23 lata w Zaborowie.
Obecnie na emeryturze. W Mariewie mieszkam
łącznie 26 lat. Drugą kadencję pełnię funkcję
sołtysa wsi Mariew i Buda. Jestem Radnym para-
fialnym.

Za najważniejsze zadania radnego uważam:
Nauka: tworzenie dobrych warunków do pracy szkół, troska o poziom
nauczania i wychowania.
Bezpieczeństwo: dobra praca policji, na co dzień, remonty i moderni-
zacja dróg powiatowych, dobre oznakowania dróg.
Zdrowie: łatwy dostęp mieszkańców do przychodni specjalistycznych.

7. Jesionek Elżbieta, lat 54, zam. Izabelin 
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8. Jóźwiak Zofia, lat 54, zam. Borzęcin Duży 
Rodowita mieszkanka Gminy Stare Babice, zam. w Borzęcinie Dużym
- wykształcenie średnie techniczne.
Posiadam ponad 30-letni staż pracy w tym 15 w Instytucie Matki i
Dziecka.
W ostatnich latach rozwój naszej gminy jest bardzo zauważalny i to
bardzo cieszy. Ale jest też bardzo wiele spraw niedokończonych i trud-
nych, co nie znaczy niemożliwych do zrealizowania.
Ślimacząca się modernizacja drogi
Oświetlenie ulic - ale nie wszystkich
Kanalizacja ale dla wybranych miejscowości
Odrolnienia nieużytków z przeznaczeniem pod budownictwo jedno-
rodzinne
Pomoc i opieka dla dzieci niepełnosprawnych, ludzi starszych i samot-
nych - budowa podjazdów dla inwalidów
Realizacja tych spraw ułatwiłaby życie i bezpieczeństwo nam wszystkim
Wszyscy jesteśmy płatnikami podatku i sprawiedliwie byłoby równomier-
ne rozłożenie i wykorzystanie Funduszy Unijnych na terenie całej Gminy.
Przyciągnięcie nowych Inwestorów - nowych pomysłów, to stworzenie
nowych miejsc pracy dla ludzi poszukujących. Stworzenie placówek
kulturalnych, informacyjnych w których młodzież i ludzie w każdym
wieku mogliby spotykać się, dokształcać, szkolić, przekwalifikowywać
się i kulturalnie spędzać czas. Stworzenie możliwości wykorzystania
czasu ludzi bezrobotnych a chętnych pracować przy zagospodarowa-
niu i porządkach w naszej gminie.  Aby zrealizować te wszystkie plany,
potrzebna jest nam większa życzliwość i bezinteresowna uczynność
wszędzie tam gdzie jesteśmy, gdzie przychodzą petenci, gdzie zała-
twiać będziemy swoje trudne sprawy. Wtedy nie będą tak trudne, jeśli
będzie w nas wszystkich, na co dzień więcej uśmiechu, przyjaznej ser-
deczności i życzliwości.

Lista nr. 5 - Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP
1. Białas Wojciech Andrzej, lat 47, zam. Izabelin 

2. Moraczewski Adam Antoni, lat 47, zam. Stare Babice 
Dziesięć lat temu moje życie było poważnie
zagrożone. Z łaski Boga Ojca dostałem
nowe życie. Każdy dzień jest Jego darem.
Nazywam się Adam Moraczewski, żonaty, 3
dzieci
Moja rodzina od trzech pokoleń mieszka w
Babicach. Moim dziadkiem był Władysław
Carossi, społecznik i filantrop, który wspomagał
lokalną społeczność przed II wojną światową.
Myślę, że wiele osób pamięta też mojego ojca,

Kazimierza Moraczewskiego, niestrudzonego inicjatora wielu społecz-
nych działań, w tym budowy pętli autobusów MZK w Babicach.
Jestem w Platformie Obywatelskiej od początku jej powstania. Byłem
i jestem zwolennikiem współpracy prawicowych partii i organizacji
społecznych. Współtworzyłem program wyborczy PO dla naszego
powiatu. Jeżeli zyskam Państwa zaufanie, chciałbym w radzie powia-
tu zajmować się sprawami bezpieczeństwa z racji zawodowych
doświadczeń oraz oświatą i komunikacją.
Działalność społeczna
Członek Zarządu SEI - Stowarzyszenie  Edukacyjne Integracja
Prezes FGBMFI Polska
Prezes Fundacji "Niezależny Zespół Badawczy"
Radny w Radzie Gminy Stare Babice
Kurier pomiędzy Warszawą a Gdańskiem w czasie stanu wojennego. 
Działalność w "Ruchu Młodej Polski" w Gdańsku
Praca zawodowa
Alfa-AR Adam Moraczewski (wcześniej Glok) właściciel
Tworzyłem system monitorowania alarmów działający obecnie na
terenie gmin Stare Babice, Leszno, Kampinos, Izabelin
Doradztwo i konsultacje dla firm w branży ochrony
Kontakty z biznesmenami i przedstawicielami władz lokalnych
Obecnie: Autoryzowany importer i dystrybutor MAXAMEC - kreatyw-
ne zestawy konstrukcyjne dla dzieci

3. Targański Bartosz, lat 30, zam. Borzęcin Duży 
Szanowni Państwo,
nazywam się Bartosz Targański, mam 30 lat i
mieszkam w Borzęcinie Dużym. Jestem dokto-
rantem i absolwentem Szkoły Głównej Handlo-
wej, absolwentem Wydziału Prawa i Administra-
cji UW i studiów menedżerskich. Na swym kon-
cie mam stypendia zagraniczne, pracę w admi-
nistracji rządowej oraz staże w instytucjach mię-
dzynarodowych. Kandyduję do RADY POWIATU
WARSZAWSKIEGO-ZACHODNIEGO ponieważ

chcę wykorzystać swą energię oraz wiedzę dla rozwoju naszego
Powiatu. Zależy on m.in. od tego jak wykorzystamy fundusze unijne.
Jeśli zechcą Państwo mnie wybrać, moim głównym celem będzie
wykorzystanie wsparcia unijnego do: 
• tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych;
• zakładania własnej działalności gospodarczej;
• rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Proszę o poparcie. 

4. Grzesik Renata Aldona, lat 55, zam. Hornówek 

5. Kałuzińska Wiesława Helena, lat 53, zam. Izabelin 
Dwoje dorosłych dzieci, filolog, absolwentka
Uniwersytetu Warszawskiego, mieszkanka Klau-
dyna.
W życiu zawodowym jako pracownik wyższej
administracji państwowej oraz pedagog i wykła-
dowca spotkałam się z wieloma żywotnymi pro-
blemami ludzkimi i obywatelskimi. Z różnych
wyjazdów zagranicznych wyniosłam znajomość
dobrze i sprawnie funkcjonujących rozwiązań
społecznych i administracyjnych. 

Wykorzystując oba powyższe elementy pragnę skorzystać z nich w
pracy na rzecz lokalnego środowiska. 
Zainteresowania: aktywne zajęcia sportowe, psychologia, sztuka.

6. Jakacka Klaudia Ewa, lat 21, zam. Zielonki 
Mieszkam w Zielonkach,  mam 21 lat. Studiuję
Marketing i Zarządzanie na WSPiZ .. 
Wiele podróżowałam po świecie. Obecnie pra-
cuję jako tłumacz. 
Interesuję się sytuacją polityczną  w Polsce, oraz
kulturą  bliskowschodnią. Jestem osobą odpo-
wiedzialną, dynamiczną i  kreatywną. Z łatwo-
ścią nawiązuję  nowe kontakty z ludźmi. Chcia-
łabym udoskonalać i rozwijać naszą gminę i
powiat, aby przyciągnąć  nowych inwestorów i

stworzyć lepsze perspektywy dla młodych ludzi .

7. Sumka Sławomir, lat 32, zam. Wierzbin 

Lista nr. 7 - Komitet Wyborczy 
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1. Puza Hubert Adam, lat 23, zam. Truskaw 

2. Miecznikowska Justyna, lat 24, zam. Klaudyn 
Mam 24 lata, jestem mężatką i mam syna. Jako mieszkaniec Gminy
Stare Babice związana jestem z nią emocjonalnie, cieszy mnie każdy
jej sukces i utożsamiam się z każdym jej problemem, dlatego też
chciałabym swą pracą czynnie kształtować przyszłość naszej okolicy. 
Uważam, że naszej Gminie potrzebni są nowi ludzie, w pełni oddani
jej sprawom, dlatego apeluję do Ciebie Szanowny Wyborco: Karta
wyborcza w Twoim ręku to jedyna oręż w walce o lepszą przyszłość
Naszej Gminy!

3. Cybulski Konrad, lat 24, zam. Laski 
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Lista nr. 20 - Komitet Wyborczy 
STOWARZYSZENIA “ZGODA I ROZWÓJ”
1. Fijałkowski Stanisław, lat 64, zam. Babice 
Jestem Polakiem, katolikiem, harcmistrzem, byłem komendantem
Hufca ZHP Babice. Pracowałem przez wiele lat jako wychowawca i
nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Babicach. Obecnie opra-
cowuję dzieje Babic i gminy Babice.
Od początku jestem związany z ruchem społecznym Solidarność,
byłem współzałożycielem i przewodniczącym Koła Oświaty Solidar-
ność. W stanie wojennym prześladowano mnie i aresztowano.
Współzakładałem Komitet Obywatelski Solidarność w gminie. Zaini-
cjowałem założenie Gazety Babickiej, byłem jej pierwszym redakto-
rem.
Pełniłem funkcję radnego gminy, mam doświadczenie w pracy samo-
rządowej. Będę się starał uczciwie pełnić funkcję radnego, dbać o
dobro wszystkich wyborców. Szczególnie bliskie są mi sprawy wycho-
wania, kultury i oświaty.

2. Derbich Dobiesław, lat 42, zam. Laski 
3. Bogucka Alicja, lat 60, zam. Latchorzew 
Absolwentka studium nauczycielskiego kierunku matematyka z fizyką,
pracuje zawodowo od 1964 r. do chwili obecnej w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach jako nauczyciel mianowany. 
Związana z ruchem Solidarność od początku istnienia. 
W latach 1990-94 brała czynny udział w pracach Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Zdrowia, Rekreacji, Turystyki, Kultury i Oświaty działającej
przy Radzie Gminy w Starych Babicach.

Lista nr. 21 - Komitet Wyborczy “RAZEM w POWIECIE”
1. Przyborowski Dariusz Robert, lat 41, zam. Izabelin 

2. Narowski Ireneusz, lat 55, zam. Koczargi Stare 
Wykształcenie : wyższe  .
Jako cel nadrzędny:
Praca na rzecz środowiska lokalnego, w którym
mieszka.
Urodzony w 1951 r. Żonaty
Przebieg pracy zawodowej: Teatr Wielki w War-
szawie, Operetka Warszawska,  Zespół Pieśni i
Tańca "Mazowsze" w tym zastępca dyrektora
Zespołu "Mazowsze". 
Dyrektor  w Agencji Szkoleniowej TNOiK Sp. z

o.o., oraz w Firmie KINGSTONE Sp. z o.o.
Przebieg pracy społecznej: Członek Zarządu  Zw. Stow. Artystów
Wykonawców STOART., następnie- Przew. Kom. Socjalnej, 
-Sekr. Kom. Rew. W  Stow. Pol. Artystów Muzyków Czł. Zarządu Oddz.
Warszawskiego SPAM, obecnie Prezes. 
Program:  Realizacja programu tego i innych programów nie może
odbywać się na zasadzie konkurencji poszczególnych ugrupowań
politycznych czy społecznych, powinny one być realizowane zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców wg priorytetów ustalonych w poszcze-
gólnych gminach Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Podstawowy program do realizacji w nadchodzącej kadencji:
1. Modernizacja nawierzchni dróg i dostosowanie do perspektywicz-

nego rozwoju  Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  
2. Zwiększenie sieci komunikacji lokalnej - jako podstawy rozwoju każ-

dej gminy.
3. Przyspieszenie budowy sieci wodociągów i kanalizacji dla całego

powiatu. 
4. Modernizacja systemu odbioru nieczystości stałych, doprowadzenie

do pełnej segregacji odpadów (np. właściwe ustawienie śmietników).
5. Zmniejszenie bezrobocia, w tym - poprzez rozwój drobnej przed-

siębiorczości ukierunkowanej na powstanie kompleksowej infra-
struktury turystycznej dla społeczności lokalnej i mieszkańców  aglo-
meracji warszawskiej. 

6. Działania na rzecz rozwoju życia kulturalnego, oświatowego i spor-
towego społeczności lokalnej a zwłaszcza młodzieży i dzieci np.
utworzenie Ośrodka Kultury na terenie Gminy Stare Babice

7. Działania na rzecz wzmożenia prewencji policji 
• patrolowanie,
• informacja, 
• edukacja. 

3. Kościelniak Sławomir Marek, lat 46, 
zam. Blizne Łaszczyńskiego 

Mam 46 lat, jestem żonaty, dwoje dzieci- 19 i 7
lat, z wykształcenia jestem inżynierem ochrony
środowiska, mieszkańcem gminy od lat 10. Kan-
dyduję do Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego ponieważ są mi bliskie sprawy
naszego powiatu i gminy. Warszawa aby roz-
wiązać problem komunikacyjny skieruje ruch
tranzytowy i utworzy węzeł komunikacyjny
"Warszawska" na terenie Blizne Łaszczyńskiego,
co stworzy zagrożenie zdrowia i życia naszego i

naszych dzieci. Jeśli zostanę obdarzony mandatem zaufania dołożę
starań w celu zmniejszenia oddziaływania Trasy na tereny zagrożone.
Zależy mi także na stworzeniu miejsc rekreacyjno wypoczynkowych
dla mieszkańców gminy i powiatu, a także utworzeniu Ośrodka Kul-
tury. Modernizacji systemu odbioru odpadów i pełnej ich segregacji.
Usprawnienie komunikacji wewnątrz powiatu. Inicjowanie budowy
ścieżek rowerowych wokół KPN i dojazdów do niej. Przyspieszenie
modernizacji dróg powiatowych w oparciu o środki unijne. Zmniej-
szenie bezrobocia poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej dla
mieszkańców Powiatu i aglomeracji warszawskiej.

4. Grzybowski Krzysztof, lat 41, zam. Stare Babice 
Student IV roku informatyki. W Starych Babicach
zamieszkały od 1980 roku.
Najważniejsze punkty programu:
1. Bezpłatne dostępowe punkty internetowe
2. Budowa systemu nadzoru kamer przy głów-

nych skrzyżowaniach i ulicach.
3. Współpraca z instytucjami gospodarującymi

środkami dla niepełnosprawnych.
4. Przeciwdziałanie korupcji w urzędach
ZAINTERESOWANIA:

Telekomunikacja, informatyka, fotografia, wycieczki do dzikiej przyrody.
PRACA:
Własna firma informatyczna

5. Bugaj Stanisław, lat 57, zam. Izabelin 

Lista nr. 22 - Komitet Wyborczy 
FORUM SAMORZĄDOWEGO GMIN
www.forumsamorzadowegmin.pl
1. Żychliński Jan, lat 52, zam. Zielonki Parcela 

Żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, 
Starosta PWZ, członek Rady Naukowej KPN,
bezpartyjny, dawniej związany z Solidarnością RI.

Szanowni Państwo! Z Gminą Stare Babice
jestem związany od pokoleń. Pracę w samorzą-
dzie traktuję jako służbę na rzecz Mieszkańców.
Przyczyniłem się w istotny sposób do: 
1. zakupu budynku biurowca po zlikwidowa-

nej fabryce kabli w Ożarowie Maz.  i zorgani-
zowania w nim siedziby Starostwa oraz
Powiatowego Ośrodka Geodezji.

2. budowy Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Starych
Babicach

3. modernizacji ulic: Jakubowicza w Lipkowie, Południowej w Zie-
lonkach i Ogrodniczej, która jest aktualnie w trakcie przebudowy
(za pieniądze UE- 3 mln zł)

4. przebudowania niebezpiecznego skrzyżowania w Wierucho-
wie na rondo
5. pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu  Społecznego

(1 mln zł) na stypendia i walkę z bezrobociem.

Najważniejsze zadania w przyszłej  kadencji:
1. kontynuacja modernizacji dróg powiatowych z wykorzystaniem

pieniędzy UE
2. poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring miejsc niebez-

piecznych i wzmocnienie Sekcji Ruchu Drogowego w KPP
3. przyjazny urząd- kontynuacja działań
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2. Misiak Jerzy, lat 60, zam. Izabelin 
3. Konieczna Krystyna Mirosława, lat 53, zam. Laski 

4. Świątek Janina Grażyna, lat 46, zam. Borzęcin Duży 
Bezpartyjna, mężatka, matka trójki dzieci. 
Ukończyła wyższe studia magisterskie na Uni-
wersytecie Łódzkim na Wydziale Matematyki.
Jest  nauczycielką matematyki w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.
Urodziłam się, wychowałam, mieszkam i pracu-
ję na terenie Gminy Stare  Babice.  Jest mi ona
zatem  bardzo bliska, a dobro mieszkańców jest 
celem nadrzędnym. Bardzo chętnie uczestniczę
w życiu społecznym zarówno szkoły jak i para-

fii. 
Chociaż nie mam doświadczenia w pracy samorządowej, to jednak
leży mi na sercu dobro wspólne. Popieram uczciwość w życiu osobi-
stym jak i społecznym.
Ponadto wyznaję zasadę, że człowiek jest tyle wart , ile uczyni dobre-
go dla innych.
Jeśli uzyskam Państwa poparcie w wyborach do Rady Powiatu , chcia-
łabym pracować dla naszego wspólnego dobra i naszych dzieci.
WYBIERAM  UCZCIWOŚĆ  I  RZETELNĄ  PRACĘ !

5. Tenerowicz Barbara Maria, lat 53, zam. Izabelin 

6. Dżyga Mariusz, lat 50, zam. Klaudyn 
Żona Ewa, dwie córki. Magister Sztuki. Całe
życie bezpartyjny. Artysta, pedagog, społecznik,
organizator. Współzałożyciel i prezes Towarzy-
stwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskie-
go, inicjator i dyrektor artystyczny Letniego
Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina",
dyrygent i kierownik artystyczny Orkiestry Mło-
dzieżowej od początku jej istnienia. Przez
3 kadencje radny Gminy Stare Babice. 

W 2010 roku przypadnie wielki jubileusz 200-lecia urodzin Fryde-
ryka Chopina na który przybędą do Polski setki tysięcy turystów z całe-
go świata. Jest to wielka szansa dla gmin leżących między Warszawą
a Żelazową Wolą (miejscem jego urodzenia), które czeka  budowa
kanalizacji, dróg, ścieżek rowerowych, obiektów kulturalnych, urzą-
dzanie terenów rekreacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Kluczową
rolę w zdobywaniu olbrzymich środków na planowane przez gminy
zadania inwestycyjne, oraz nowy program gospodarczy "Kraina Cho-
pina" powinien odegrać Powiat Warszawski Zachodni. Chciałbym
wykorzystać moje duże doświadczenie i poprzez pracę w Radzie
Powiatu przyczynić się do jego realizacji. 

7. Górka Ryszard, lat 45, zam. Truskaw 

8. Wiśniewska Wanda Teresa, lat 41, zam. Koczargi Stare 
Mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe
magisterskie
Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym
Krzyżem Zasługi
Nauczyciel biologii w I Gminnym Gimnazjum w
Koczargach Starych
W życiu kieruję się zasadami życzliwości i otwar-
tości na potrzeby drugiego człowieka.

Organizuję przedsięwzięcia edukacyjno-
wychowawcze o charakterze ekologicznym,

Podejmuję szereg inicjatyw na rzecz pomocy charytatywnej.
Jeśli uzyskam Państwa poparcie w wyborach do Rady Powiatu skon-
centruję się na:

Poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych - w szczegól-
ności młodzieży dojeżdżającej do szkół 

Oświacie, gdzie chciałabym wykorzystać swoje doświadczenia w
pracy z młodzieżą.
Po raz pierwszy kandyduję w wyborach samorządowych - głos odda-
ny na moją kandydaturę nie będzie głosem straconym.

9. Bogucki Longin Aleksander, lat 56, 
zam. Blizne Łaszczyńskiego 

Szanowni Wyborcy!
Od 44 lat mieszkam w Bliznem Łaszczynskiego.
Od 16 lat prowadzę Agencję Ubezpieczeniową
w Bliznem przy ul. Warszawskiej 24 i ubezpie-
czam Was, Wasze samochody, domy, mieszka-
nia, firmy. Znacie mnie, a ja znam Wasze pro-
blemy i potrzeby. Postanowiłem kandydować w
wyborach do Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego i liczę na to, że mnie poprzecie
oddając na mnie swój głos. Charakter mojej

pracy pozwala na stały kontakt z Wami. Jeśli obdarzycie mnie zaufa-
niem, to deklaruję otwartość na zgłaszane problemy oraz maksymal-
ne zaangażowanie w ich rozwiązywanie. Zagłosujcie na mnie a posta-
ram się Was nie zawieść. 
Będąc w Radzie Powiatu głównie chcę zabiegać o modernizację
powiatowych dróg i ulic, poprawę bezpieczeństwa na naszych dro-
gach, prawidłowe i maksymalne wykorzystanie środków unijnych, roz-
wój szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie naszego powiatu.

10. Zając Marcin Piotr, lat 35, zam. Zielonki Parcela 
Jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Pełnię funkcję
Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wojcieszy-
nie. Od urodzenia mieszkam na terenie gminy
Stare Babice, we wsi Zielonki Parcela. Pochodzę
z rodziny o bogatych tradycjach pracy w samo-
rządzie lokalnym.
Dzięki Państwa poparciu będę mógł kontynu-
ować rodzinne zaangażowanie w działalność

na rzecz Naszej lokalnej społeczności. Doświadczenie zdobyte w
ostatnich latach chciałbym wykorzystać dla naszego wspólnego
dobra w Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Główne cele:
-poprawa infrastruktury
-pomoc w pozyskiwaniu i korzystaniu z funduszy unijnych.
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ROZKŁAD JAZDY LINII AUTOBUSOWEJ NR 712
KIERUNEK: OS. GÓRCZEWSKA

PRZYSTANEK DNI POWSZEDNIE DNI ŚWIĄTECZNE I SOBOTY

HUTA 04

4:12,4:52,5:32,6:12,6:52,7:32,8:22,9:22, 10:
07,10:52,11:37,12:22,13:12,14:12, 14:52,15:
32,16:12,16:52,17:32,18:12,
19:12,20:12,21:12,22:12,23:12

4:52,5:52,6:52,7:52,8:52,9:52,10:52,11:52,
12:52,13:52,14:52,15:52,16:52,17:52,
18:52,19:52,20:52,21:52,22:52,

KLAUDYN 02

4:26,5:06,5:46,6:26,7:06,7:46,8:36,9:36, 10:
21,11:06,11:51,12:36,13:26,14:26, 15:06,15:
46,16:26,17:06,17:46,18:26,
19:26,20:26,21:26,22:26,23:26

5:06,6:06,7:06,8:06,9:06,10:06,11:06,
12:06,13:06,14:06,15:06,16:06,17:06,
18:06,19:06,20:06,21:06,22:06,23:06

KLAUDYN 03

4:27,5:07,5:47,6:27,7:07,7:47,8:37,9:37, 10:
22,11:07,11:52,12:37,13:27,14:27, 15:07,15:
47,16:27,17:07,17:47,18:27,
19:27,20:27,21:27,22:27,23:27

5:07,6:07,7:07,8:07,9:07,10:07,11:07,
12:07,13:07,14:07,15:07,16:07,17:07,
18:07,19:07,20:07,21:07,22:07,23:07

LUTOSŁAWSKIEGO 01

4:28,5:08,5:48,6:28,7:08,7:48,8:38,9:38, 10:
23,11:08,11:53,12:38,13:28,14:28, 15:08,15:
48,16:28,17:08,17:48,18:28,
19:28,20:28,21:28,22:28,23:28

5:08,6:08,7:08,8:08,9:08,10:08,11:08,
12:08,13:08,14:08,15:08,16:08,17:08,
18:08,19:08,20:08,21:08,22:08,23:08

VIVALDIEGO 01

4:29,5:09,5:49,6:29,7:09,7:49,8:39,9:39, 10:
24,11:09,11:54,12:39,13:29,14:29, 15:09,15:
49,16:29,17:09,17:49,18:29,
19:29,20:29,21:29,22:29,23:29

5:09,6:09,7:09,8:09,9:09,10:09,11:09,
12:09,13:09,14:09,15:09,16:09,17:09,
18:09,19:09,20:09,21:09,22:09,23:09

CZAJKOWSKIEGO 01

4:30,5:10,5:50,6:30,7:10,7:50,8:40,9:40, 10:
25,11:10,11:55,12:40,13:30,14:30, 15:10,15:
50,16:30,17:10,17:50,18:30,
19:30,20:30,21:30,22:30,23:30

5:10,6:10,7:10,8:10,9:10,10:10,11:10,
12:10,13:10,14:10,15:10,16:10,17:10,
18:10,19:10,20:10,21:10,22:10,23:10

SZYMANOWSKIEGO 01

4:31,5:11,5:51,6:31,7:11,7:51,8:41,9:41, 10:
26,11:11,11:56,12:41,13:31,14:31, 15:11,15:
51,16:31,17:11,17:51,18:31,
19:31,20:31,21:31,22:31,23:31

5:11,6:11,7:11,8:11,9:11,10:11,11:11,
12:11,13:11,14:11,15:11,16:11,17:11,
18:11,19:11,20:11,21:11,22:11,23:11

CIEĆWIERZA 01

4:32,5:12,5:52,6:32,7:12,7:52,8:42,9:42, 10:
27,11:12,11:57,12:42,13:32,14:32, 15:12,15:
52,16:32,17:12,17:52,18:32,
19:32,20:32,21:32,22:32,23:32

5:12,6:12,7:12,8:12,9:12,10:12,11:12,
12:12,13:12,14:12,15:12,16:12,17:12,
18:12,19:12,20:12,21:12,22:12,23:12

KLAUDYN 04

4:34,5:14,5:54,6:34,7:14,7:54,8:44,9:44, 10:
29,11:14,11:59,12:44,13:34,14:34, 15:14,15:
54,16:34,17:14,17:54,18:34,
19:34,20:34,21:34,22:34,23:34

5:14,6:14,7:14, 8:14,9:14,10:14,11:14,
12:14,13:14,14:14,15:14,16:14,17:14,
18:14,19:14,20:14, 21:14, 22:14, 23:14

JANÓW  02

4:36,5:16,5:56,6:36,7:16,7:56,8:46,9:46, 10:
31,11:16,12:01,12:46,13:36,14:36, 15:16,15:
56,16:36,17:16,17:56,18:36,
19:36,20:36,21:36,22:36,23:36

5:16,6:16,7:16, 8:16,9:16,10:16,11:16,
12:16,13:16,14:16,15:16,16:16,17:16,
18:16,19:16,20:16, 21:16, 22:16,23:16

KWIRYNÓW 02

4:37,5:17,5:57,6:37,7:17,7:57,8:47,9:47, 10:
32,11:17,12:02,12:47,13:37,14:37 15:17,15:
57,16:37,17:17,17:57,18:37,
19:37,20:37,21:37,22:37,23:37

5:17,6:17,7:17, 8:17,9:17,10:17,11:17,
12:17,13:17,14:17,15:17,16:17,17:17,
18:17,19:17,20:17, 21:17, 22:17,23:17

RYNEK 02

4:39,5:19,5:59,6:39,7:19,7:59,8:49,9:49, 10:
34,11:19,12:04,12:49,13:39,14:39 15:19,15:
59,16:39,17:19,17:59,18:39,
19:39,20:39,21:39,22:39,23:39

5:19,6:19,7:19, 8:19,9:19,10:19,11:19
12:19,13:19,14:19,15:19,16:19,17:19,
18:19,19:19,20:19, 21:19, 22:19,23:19

LATCHORZEW 01

4:41,5:21,6:01,6:41,7:21,8:01,8:51,9:51, 10:
36,11:21,12:06,12:51,13:41,14:41 15:21,16:
01,16:41,17:21,18:01,18:41,
19:41,20:41,21:41,22:41,23:41

5:21,6:21,7:21, 8:21,9:21,10:21,11:21
12:21,13:21,14:21,15:21,16:21,17:21,
18:21,19:21,20:21, 21:21, 22:21,23:21

LUBICZÓW 01

4:43,5:23,6:03,6:43,7:23,8:03,8:53,9:53, 10:
38,11:23,12:08,12:53,13:43,14:43 15:23,16:
03,16:43,17:23,18:03,18:43,
19:43,20:43,21:43,22:43,23:43

5:23,6:23,7:23, 8:23,9:23,10:23,11:23
12:23,13:23,14:23,15:23,16:23,17:23,
18:23,19:23,20:23, 21:23, 22:23,23:23

BLIZNE 
JASIŃSKIEGO 01

4:45,5:25,6:05,6:45,7:25,8:05,8:55,9:55, 10:
40,11:25,12:10,12:55,13:45,14:45 15:25,16:
05,16:45,17:25,18:05,18:45,
19:45,20:45,21:45,22:45,23:45

5:25,6:25,7:25, 8:25,9:25,10:25,11:25
12:25,13:25,14:25,15:25,16:25,17:25,
18:25,19:25,20:25, 21:25, 22:25,23:25

BLIZNE 
ŁASZCZYŃSKIEGO 01

4:47,5:27,6:07,6:47,7:27,8:07,8:57,9:57, 10:
42,11:27,12:12,12:57,13:47,14:47 15:27,16:
07,16:47,17:27,18:07,18:47,
19:47,20:47,21:47,22:47,23:47

5:27,6:27,7:27, 8:27,9:27,10:27,11:27
12:27,13:27,14:27,15:27,16:27,17:27,
18:27,19:27,20:27, 21:27, 22:27,23:27

OŚ. GÓRCZEWSKA 03

4:49,5:29,6:09,6:49,7:29,8:09,8:59,9:59, 10:
44,11:29,12:14,12:59,13:49,14:49 15:29,16:
09,16:49,17:29,18:09,18:49,
19:49,20:49,21:49,22:49,23:49

5:29,6:29,7:29, 8:29,9:29,10:29,11:29
12:29 ,13:29,14:29,15:29,16:29,17:29,
18:29,19:29,20:29, 21:29, 22:29,23:29
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ROZKŁAD JAZDY LINII AUTOBUSOWEJ NR 712
KIERUNEK: HUTA

PRZYSTANEK DNI POWSZEDNIE DNI ŚWIĄTECZNE I SOBOTY

OS. GÓRCZEWSKA 08

4:20,5:00,5:40,6:20,7:05,7:50,8:35,9:20, 10:
05,10:50,11:35,12:20,13:00,13:40, 14:20,15:
00,15:40,16:20,17:00,17:40,
18:20,19:00,20:00,21:05,22:00,23:00

5:00,6:00,7:00,8:00,9:00,10:00,11:00,12:
00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,
19:00,20:00,21:00,22:00,23:00

OS. GÓRCZEWSKA 10

4:21,5:01,5:41,6:21,7:06,7:51,8:36,9:21, 10:
06,10:51,11:36,12:21,13:01,13:41, 14:21,15:
01,15:41,16:21,17:01,17:41,
18:21,19:01,20:01,21:06,22:01,23:01

5:01,6:01,7:01,8:01,9:01,10:01,11:01,
12:01,13:01,14:01,15:01,16:01,17:01,
18:01,19:01,20:01,21:01,22:01,23:01

BLIZNE  
ŁASZCZYŃSKIEGO 02

4:23,5:03,5:43,6:23,7:08,7:53,8:38,9:23, 10:
08,10:53,11:38,12:23,13:03,13:43, 14:23,15:
03,15:43,16:23,17:03,17:43,
18:23,19:03,20:03,21:08,22:03,23:03

5:03,6:03,7:03,8:03,9:03,10:03,11:03,
12:03,13:03,14:03,15:03,16:03,17:03,
18:03,19:03,20:03,21:03,22:03,23:03

BLIZNE JASIŃSKIEGO 
02

4:25,5:05,5:45,6:25,7:11,7:55,8:40,9:25, 10:
10,10:55,11:40,12:25,13:05,13:45, 14:25,15:
05,15:45,16:25,17:05,17:45,
18:25,19:05,20:05,21:10,22:05,23:05

5:05,6:05,7:05,8:05,9:05,10:05,11:05,
12:05,13:05,14:05,15:05,16:05,17:05,
18:05,19:05,20:05,21:05,22:05,23:05

LUBICZÓW  02

4:27,5:07,5:47,6:27,7:12,7:57,8:42,9:27, 10:
12,10:57,11:42,12:27,13:07,13:47, 14:27,15:
07,15:47,16:27,17:07,17:47,
18:27,19:07,20:07,21:12,22:07,23:07

5:07,6:07,7:07,8:07,9:07,10:07,11:07,
12:07,13:07,14:07,15:07,16:07,17:07,
18:07,19:07,20:07,21:07,22:07,23:07

LATCHORZEW 02

4:29,5:09,5:49,6:29,7:14,7:59,8:44,9:29, 10:
14,10:59,11:44,12:29,13:09,13:49, 14:29,15:
09,15:49,16:29,17:09,17:49,
18:29,19:09,20:09,21:14,22:09,23:09

5:09,6:09,7:09,8:09,9:09,10:09,11:09,
12:09,13:09,14:09,15:09,16:09,17:09,
18:09,19:09,20:09,21:09,22:09,23:09

HUBALA 
DOBRZAŃSKIEGO    01

4:31,5:11,5:51,6:31,7:16,8:01,8:46,9:31, 10:
16,11:01,11:46,12:31,13:11,13:51, 14:31,15:
11,15:51,16:31,17:11,17:51,
18:31,19:11,20:11,21:16,22:11,23:11

5:11,6:11,7:11,8:11,9:11,10:11,11:11,12:
11,13:11,14:11,15:11,16:11,17:11,
18:11,19:11,20:11,21:11,22:11,23:11

KWIRYNÓW 01

4:32,5:12,5:52,6:32,7:17,8:02,8:47,9:32, 10:
17,11:02,11:47,12:32,13:12,13:52, 14:32,15:
12,15:52,16:32,17:12,17:52,
18:32,19:12,20:12,21:17,22:12,23:12

5:12,6:12,7:12,8:12,9:12,10:12,11:12,12:
12,13:12,14:12,15:12,16:12,17:12,
18:12,19:12,20:12,21:12,22:12,23:12

JANÓW 01

4:33,5:13,5:53,6:33,7:18,8:03,8:48,9:33, 10:
18,11:03,11:48,12:33,13:13,13:53, 14:33,15:
13,15:53,16:33,17:13,17:53,
18:33,19:13,20:13,21:18,22:13,23:13

5:13,6:13,7:13,8:13,9:13,10:13,11:13,12:
13,13:13,14:13,15:13,16:13,17:13,
18:13,19:13,20:13,21:13,22:13,23:13

KLAUDYN 03

4:35,5:15,5:55,6:35,7:20,8:05,8:50,9:35, 10:
20,11:05,11:50,12:35,13:15,13:55, 14:35,15:
15,15:55,16:35,17:15,17:55,
18:35,19:15,20:15,21:20,22:15,23:15

5:15,6:15,7:15,8:15,9:15,10:15,11:15,12:
15,13:15,14:15,15:15,16:15,17:15,
18:15,19:15,20:15,21:15,22:15,23:15

LUTOSŁAWSKIEGO 01

4:36,5:16,5:56,6:36,7:21,8:06,8:51,9:36, 10:
21,11:06,11:51,12:36,13:16,13:56, 14:36,15:
16,15:56,16:36,17:16,17:56,
18:36,19:16,20:16,21:21,22:16,23:16

5:16,6:16,7:16,8:16,9:16,10:16,11:16,12:
16,13:16,14:16,15:16,16:16,17:16,
18:16,19:16,20:16,21:16,22:16,23:16

VIVALDIEGO 01

4:37,5:17,5:57,6:37,7:22,8:07,8:52,9:37, 10:
22,11:07,11:52,12:37,13:17,13:57, 14:37,15:
17,15:57,16:37,17:17,17:57,
18:37,19:17,20:17,21:22,22:17,23:17

5:17,6:17,7:17,8:17,9:17,10:17,11:17,12:
17,13:17,14:17,15:17,16:17,17:17,
18:17,19:17,20:17,21:17,22:17,23:17

CZAJKOWSKIEGO 01

4:38,5:18,5:58,6:38,7:23,8:08,8:53,9:38, 10:
23,11:08,11:53,12:38,13:18,13:58, 14:38,15:
18,15:58,16:38,17:18,17:58,
18:38,19:18,20:18,21:23,22:18,23:18

5:18,6:18,7:18,8:18,9:18,10:18,11:18,12:
18,13:18,14:18,15:18,16:18,17:18,
18:18,19:18,20:18,21:18,22:18,23:18

SZYMANOWSKIEGO 01

4:39,5:19,5:59,6:39,7:24,8:09,8:54,9:39, 10:
24,11:09,11:54,12:39,13:19,13:59, 14:39,15:
19,15:59,16:39,17:19,17:59,
18:39,19:19,20:19,21:24,22:19,23:19

5:19,6:19,7:19,8:19,9:19,10:19,11:19,12:
19,13:19,14:19,15:19,16:19,17:19,
18:19,19:19,20:19,21:19,22:19,23:19

CIEĆWIERZA 01

4:40,5:20,6:00,6:40,7:25,8:10,8:55,9:40, 10:
25,11:10,11:55,12:40,13:20,14:00, 14:40,15:
20,16:00,16:40,17:20,18:00,
18:40,19:20,20:20,21:25,22:20,23:20

5:20,6:20,7:20,8:20,9:20,10:20,11:20,12:
20,13:20,14:20,15:20,16:20,17:20,
18:20,19:20,20:20,21:20,22:20,23:20

KLAUDYN 04

4:42,5:22,6:02,6:42,7:27,8:12,8:57,9:42, 10:
27,11:12,11:57,12:42,13:22,14:02, 14:42,15:
22,16:02,16:42,17:22,18:02,
18:42,19:22,20:22,21:27,22:22,23:22

5:22,6:22,7:22,8:22,9:22,10:22,11:22,12:
22,13:22,14:22,15:22,16:22,17:22,
18:22,19:22,20:22,21:22,22:22,23:22
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ROZKŁAD JAZDY LINII AUTOBUSOWEJ NR 714
KIERUNEK: TRUSKAW

PRZYSTANEK DNI POWSZEDNIE DNI ŚWIĄTECZNE I SOBOTY

OŚ. GÓRCZEWSKA 08 5:05,6:35, 8:05,9:35,11:05, 12:35,14:05,15:
35,17:05,18:35,20:05

6:10,8:10,10:10,12:10,14:10,16:10,18:10,
20:10

OŚ. GÓRCZEWSKA 10 5:06,6:36, 8:06,9:36,11:06, 12:36,14:06,15:
36,17:06,18:36,20:06

6:11,8:11,10:11,12:11,14:11,16:11,18:11,
20:11

BLIZNE ŁASZCZ 04 5:08,6:38, 8:08,9:38,11:08, 12:38,14:08,15:
38,17:08,18:38,20:08

6:13,8:13,10:13,12:13,14:13,16:13,18:13,
20:13

NISKA 02 5:09,6:39, 8:09,9:39,11:09, 12:39,14:09,15:
39,17:09,18:39,20:09

6:14,8:14,10:14,12:14,14:14,16:14,18:14,
20:14

FORTOWA 02 5:10,6:40, 8:10,9:40,11:10, 12:40,14:10,15:
40,17:10,18:40,20:10

6:15,8:15,10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,
20:15

GROTY 02 5:11,6:41, 8:11,9:41,11:11, 12:41,14:11,15:
41,17:11,18:41,20:11

6:16,8:16,10:16,12:16,14:16,16:16,18:16,
20:16

PRUSA 02 5:12,6:42, 8:12,9:42,11:12, 12:42,14:12,15:
42,17:12,18:42,20:12

6:17,8:17,10:17,12:17,14:17,16:17,18:17,
20:17

REYMONTA 02 5:14,6:44, 8:14,9:44,11:14, 12:44,14:14,15:
44,17:14,18:44,20:14

6:19,8:19,10:19,12:19,14:19,16:19,18:19,
20:19

CMENTARZ 02 5:15,6:45, 8:15,9:45,11:15, 12:45,14:15,15:
45,17:15,18:45,20:15

6:20,8:20,10:20,12:20,14:20,16:20,18:20,
20:20

RYNEK 02 5:16,6:46, 8:16,9:46,11:16, 12:46,14:16,15:
46,17:16,18:46,20:16

6:21,8:21,10:21,12:21,14:21,16:21,18:21,
20:21

WIERUCHOWSKA 01 5:18,6:48, 8:18,9:48,11:18, 12:48,14:18,15:
48,17:18,18:48,20:18

6:23,8:23,10:23,12:23,14:23,16:23,18:23,
20:23

ZIELONKI 01 5:20,6:50, 8:20,9:50,11:20, 12:50,14:20,15:
50,17:20,18:50,20:20

6:25,8:25,10:25,12:25,14:25,16:25,18:25,
20:25

ZIELONKI-WIEŚ 01 5:22,6:52, 8:22,9:52,11:22, 12:52,14:22,15:
52,17:22,18:52,20:22

6:27,8:27,10:27,12:27,14:27,16:27,18:27,
20:27

KOCZARGI STARE 01 5:24,6:54, 8:24,9:54,11:24, 12:54,14:24,15:
54,17:24,18:54,20:24

6:29,8:29,10:29,12:29,14:29,16:29,18:29,
20:29

AKACJOWA 01 5:26,6:56, 8:26,9:56,11:26, 12:56,14:26,15:
56,17:26,18:56,20:26

6:31,8:31,10:31,12:31,14:31,16:31,18:31,
20:31

LIPKÓW MUZEUM 01 5:28,6:58, 8:28,9:58,11:28, 12:58,14:28,15:
58,17:28,18:58,20:28

6:33,8:33,10:33,12:33,14:33,16:33,18:33,
20:33

KIERUNEK: OŚ. GÓRCZEWSKA

LIPKÓW MUZEUM 02 4:22,5:52,7:22,8:52,10:22, 11:52,13:22,14:
52,16:22,17:52,19:22

5:18,7:18,9:18,11:18,13:18,15:18,17:18,
19:18

AKACJOWA 02 4:23,5:53,7:23,8:53,10:23, 11:53,13:23,14:
53,16:23,17:53,19:23

5:19,7:19,9:19,11:19,13:19,15:19,17:19,
19:19

KOCZARGI STARE 02 4:25,5:55,7:25,8:55,10:25, 11:55,13:25,14:
55,16:25,17:55,19:25

5:21,7:21,9:21,11:21,13:21,15:21,17:21,
19:21

ZIELONKI-WIEŚ 02 4:27,5:57,7:27,8:57,10:27, 11:57,13:27,14:
57,16:27,17:57,19:27

5:23,7:23,9:23,11:23,13:23,15:23,17:23,
19:23

ZIELONKI 02 4:29,5:59,7:29,8:59,10:29, 11:59,13:29,14:
59,16:29,17:59,19:29

5:25,7:25,9:25,11:25,13:25,15:25,17:25,
19:25

WIERUCHOWSKA 02 4:31,6:01,7:31,9:01,10:31, 12:01,13:31,15:
01,16:31,18:01,19:31

5:27,7:27,9:27,11:27,13:27,15:27,17:27,
19:27

RYNEK 01 4:33,6:03,7:33,9:03,10:33, 12:03,13:33,15:
03,16:33,18:03,19:33

5:29,7:29,9:29,11:29,13:29,15:29,17:29,
19:29

CMENTARZ 01 4:34,6:04,7:34,9:04,10:34, 12:04,13:34,15:
04,16:34,18:04,19:34

5:30,7:30,9:30,11:30,13:30,15:30,17:30,
19:30

REYMONTA 01 4:36,6:06,7:36,9:06,10:36, 12:06,13:36,15:
06,16:36,18:06,19:36

5:32,7:32,9:32,11:32,13:32,15:32,17:32,
19:32

JANOWSKIEGO 01 4:37,6:07,7:37,9:07,10:37, 12:07,13:37,15:
07,16:37,18:07,19:37

5:33,7:33,9:33,11:33,13:33,15:33,17:33,
19:33

HUBALA-
DOBRZAŃSKIEGO 02

4:38,6:08,7:38,9:08,10:38, 12:08,13:38,15:
08,16:38,18:08,19:38

5:34,7:34,9:34,11:34,13:34,15:34,17:34,
19:34

GROTY 01 4:39,6:09,7:39,9:09,10:39, 12:09,13:39,15:
09,16:39,18:09,19:39

5:35,7:35,9:35,11:35,13:35,15:35,17:35,
19:35

FORTOWA 01 4:40,6:10,7:40,9:10,10:40, 12:10,13:40,15:
10,16:40,18:10,19:40

5:36,7:36,9:36,11:36,13:36,15:36,17:36,
19:36

NISKA 01 4:41,6:11,7:41,9:11,10:41, 12:11,13:41,15:
11,16:41,18:11,19:41

5:37,7:37,9:37,11:37,13:37,15:37,17:37,
19:37

BLIZNE ŁASZCZ 01 4:42,6:12,7:42,9:12,10:42, 12:12,13:42,15:
12,16:42,18:12,19:42

5:38,7:38,9:38,11:38,13:38,15:38,17:38,
19:38

OS.GÓRCZEWSKA 03 4:44,6:14,7:44,9:14,10:44, 12:14,13:44,15:
14,16:44,18:14,19:44

5:40,7:40,9:40,11:40,13:40,15:40,17:40,
19:40
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ROZKŁAD JAZDY LINII AUTOBUSOWEJ NR 729
KIERUNEK: MARIEW

PRZYSTANEK DNI POWSZEDNIE DNI ŚWIĄTECZNE I SOBOTY

OS.GÓRCZEWSKA 08 4:10,6:00,7:20,9:30,11:00,12:30,14:00,
15:20,16:40,18:00,19:25,21:20,22:30

5:20,7:20,9:20,11:20,13:20,15:20,17:20,
19:20,21:20

OS.GÓRCZEWSKA 10 4:11,6:01,7:21,9:31,11:01,12:31,14:01,
15:21,16:41,18:01,19:26,21:21,22:31

5:21,7:21,9:21,11:21,13:21,15:21,17:21,
19:21,21:21

BLIZNE ŁASZCZ 02 4:13,6:03,7:23,9:33,11:03,12:33,14:03,
15:23,16:43,18:03,19:28,21:23,22:33

5:23,7:23,9:23,11:23,13:23,15:23,17:23,
19:23,21:23

BLIZNE JASIŃ 02 4:15,6:05,7:25,9:35,11:05,12:35,14:05,
15:25,16:45,18:05,19:30,21:25,22:35

5:25,7:25,9:25,11:25,13:25,15:25,17:25,
19:25,21:25

LUBICZÓW 02 4:17,6:07,7:27,9:37,11:07,12:37,14:07,
15:27,16:47,18:07,19:32,21:27,22:37

5:27,7:27,9:27,11:27,13:27,15:27,17:27,
19:27,21:27

LATCHORZEW 02 4:19,6:09,7:29,9:39,11:09,12:39,14:09,
15:29,16:49,18:09,19:34,21:29,22:39

5:29,7:29,9:29,11:29,13:29,15:29,17:29,
19:29,21:29

RYNEK 02 4:21,6:11,7:31,9:41,11:11,12:41,14:11,
15:31,16:51,18:11,19:36,21:31,22:40

5:31,7:31,9:31,11:31,13:31,15:31,17:31,
19:31,21:31

WIERUCHOWSKA 01 4:23,6:13,7:33,9:43,11:13,12:43,14:13,
15:33,16:53,18:13,19:38,21:33,22:41

5:33,7:33,9:33,11:33,13:33,15:33,17:33,
19:33,21:33

ZIELONKI 01 4:25,6:15,7:35,9:45,11:15,12:45,14:15,
15:35,16:55,18:15,19:40,21:35,22:43

5:35,7:35,9:35,11:35,13:35,15:35,17:35,
19:35,21:35

ZIELONKI-WIEŚ 01 4:28,6:18,7:38,9:48,11:18,12:48,14:18,
15:38,16:58,18:18,19:43,21:38,22:45

5:38,7:38,9:38,11:38,13:38,15:38,17:38,
19:38,21:38

KOCZARGI NOWE 01 4:29,6:19,7:39,9:49,11:19,12:49,14:19,
15:39,16:59,18:19,19:44,21:39,22:46

5:39,7:39,9:39,11:39,13:39,15:39,17:39,
19:39,21:39

WOJCIESZYN 01 4:31,6:21,7:41,9:51,11:21,12:51,14:21,
15:41,17:01,18:21,19:46,21:41,22:47

5:41,7:41,9:41,11:41,13:41,15:41,17:41,
19:41,21:41

WIERZBIN 01 4:33,6:23,7:43,9:53,11:23,12:53,14:23,
15:43,17:03,18:23,19:48,21:43,22:49

5:43,7:43,9:43,11:43,13:43,15:43,17:43,
19:43,21:43

BORZĘCIN DUŻY 03 4:35,6:25,7:45,9:55,11:25,12:55,14:25,
15:45,17:05,18:25,19:50,21:45,22:51

5:45,7:45,9:45,11:45,13:45,15:45,17:45,
19:45,21:45

TRAKT KRÓLEWSKI 01 4:37,6:27,7:47,9:57,11:27,12:57,14:27,
15:47,17:07,18:27,19:52,21:47,22:53

5:47,7:47,9:47,11:47,13:47,15:47,17:47,
19:47,21:47

BORKI 01 4:39,6:29,7:49,9:59,11:29,12:59,14:29,
15:49,17:09,18:29,19:54,21:49,22:55

5:49,7:49,9:49,11:49,13:49,15:49,17:49,
19:49,21:49

MARIEW 01 4:44,5:54,6:34,7:54,10:01,11:31,13:01,
14:34,15:54,17:14,18:34,19:59,21:54, 23:00

6:14,8:14,10:14,12:14,14:14,16:14,18:14,
20:14,22:14

BORZĘCIN DUŻY-WIEŚ 4:54,6:04,6:44,8:04,10:11,11:41,13:11,
14:44,16:04,17:24,18:44,20:09,22:03,23:09

6:24,8:24,10:24,12:24,14:24,16:24,18:24,
20:24,22:23

BORZĘCIN DUŻY 02 4:56,6:06,6:46,8:06,10:13,11:43,13:13,
14:46,16:06,17:26,18:46,20:11,22:05,23:11

6:26,8:26,10:26,12:26,14:26,16:26,18:26
20:26,22:25

WIERZBIN 02 4:58,6:08,6:48,8:08,10:15,11:45,13:15,
14:48,16:08,17:28,18:48,20:13,22:06,23:12

6:28,8:28,10:28,12:28,14:28,16:28,18:28
20:28,22:26

WOJCIESZYN 02 5:00,6:10,6:50,8:10,10:17,11:47,13:17,
14:50,16:10,17:30,18:50,20:15,22:08,23:14

6:30,8:30,10:30,12:30,14:30,16:30,18:30
20:30,22:28

KOCZARGI NOWE 02 5:01,6:11,6:51,8:11,10:18,11:48,13:18,
14:51,16:11,17:31,18:51,20:16,22:09,23:15

6:31,8:31,10:31,12:31,14:31,16:31,18:31
20:31,22:29

ZIELONKI WIEŚ 02 5:02,6:12,6:52,8:12,10:19,11:49,13:19,
14:52,16:12,17:32,18:52,20:17,22:10,23:16

6:32,8:32,10:32,12:32,14:32,16:32,18:32
20:32,22:30

ZIELONKI 02 5:05,6:15,6:55,8:15,10:22,11:52,13:22,
14:55,16:15,17:35,18:55,20:20,22:12,23:18

6:35,8:35,10:35,12:35,14:35,16:35,18:35
20:35,22:32

WIERUCHOWSKA 02 5:07,6:17,6:57,8:17,10:24,11:54,13:24,
14:57,16:17,17:37,18:57,20:22,22:14,23:20

6:37,8:37,10:37,12:37,14:37,16:37,18:37
20:37,22:34

RYNEK 01 5:09,6:19,6:59,8:19,10:26,11:56,13:26,
14:59,16:19,17:39,18:59,20:24,22:15,23:21

6:39,8:39,10:39,12:39,14:39,16:39,18:39
20:39,22:35

LATCHORZEW 01 5:11,6:21,7:01,8:21,10:28,11:58,13:28,
15:01,16:21,17:41,19:01,20:26,22:17,23:23

6:41,8:41,10:41,12:41,14:41,16:41,18:41
20:41,22:37

LUBICZÓW 01 5:13,6:23,7:03,8:23,10:30,12:00,13:30,
15:03,16:23,17:43,19:03,20:28,22:19,23:25

6:43,8:43,10:43,12:43,14:43,16:43,18:43
20:43,22:39

BLIZNE JASIŃ 01 5:15,6:25,7:05,8:25,10:32,12:02,13:32,
15:05,16:25,17:45,19:05,20:30,22:21,23:27

6:45,8:45,10:45,12:45,14:45,16:45,18:45
20:45,22:41

BLIZNE ŁASZCZ 01 5:17,6:27,7:07,8:27,10:34,12:04,13:34,
15:07,16:27,17:47,19:07,20:32,22:23,23:29

6:47,8:47,10:47,12:47,14:47,16:47,18:47
20:47,22:43

OS. GÓRCZEWSKA 03 5:19,6:29,7:09,8:29,10:36,12:06,13:36,
15:09,16:29,17:49,19:09,20:34,22:25,23:31

6:49,8:49,10:49,12:49,14:49,16:49,18:49
20:49,22:45
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ROZKŁAD JAZDY LINII AUTOBUSOWEJ NR 730
PRZYSTANEK DNI POWSZEDNIE DNI ŚWIĄTECZNE I SOBOTY

OS. GÓRCZEWSKA 08 4:20,5:50,7:20,8:50,10:20,11:50,13:2014:50, 16:
20,17:50,19:20,20:50,22:20,23:50

5:10,7:10,9:10,11:10,13:10,15:10,
17:10,19:10,21:10,23:10

OS. GÓRCZEWSKA 10 4:21,5:51,7:21,8:51,10:21,11:51,13:2114:51, 16:
21,17:51,19:21,20:51,22:21,23:51

5:11,7:11,9:11,11:11,13:11,15:11, 
17:11,19:11,21:11,23:11

BLIZNE  ŁASZCZYŃSKIEGO 04 4:23,5:53,7:23,8:53,10:23,11:53,13:2314:53, 16:
23,17:53,19:23,20:53,22:23,23:53

5:13,7:13,9:13,11:13,13:13,15:13,
17:13,19:13,21:13,23:13

NISKA 02 4:24,5:54,7:24,8:54,10:24,11:54,13:2414:54, 16:
24,17:54,19:24,20:54,22:24,23:54

5:14,7:14,9:14,11:14,13:14,15:14,
17:14,19:14,21:14,23:14

FORTOWA 02 4:25,5:55,7:25,8:55,10:25,11:55,13:2514:55, 16:
25,17:55,19:25,20:55,22:25,23:55

5:15,7:15,9:15,11:15,13:15,15:15,
17:15,19:15,21:15,23:15

GROTY 02 4:26,5:56,7:26,8:56,10:26,11:56,13:2614:56, 16:
26,17:56,19:26,20:56,22:26,23:56

5:16,7:16,9:16,11:16,13:16,15:16,
17:16,19:16,21:16,23:16

PRUSA 02 4:27,5:57,7:27,8:57,10:27,11:57,13:2714:57, 16:
27,17:57,19:27,20:57,22:27,23:57

5:17,7:17,9:17,11:17,13:17,15:17,
17:17,19:17,21:17,23:17

REYMONTA 02 4:29,5:59,7:29,8:59,10:29,11:59,13:2914:59, 16:
29,17:59,19:29,20:59,22:29,23:59

5:19,7:19,9:19,11:19,13:19,15:19,
17:19,19:19,21:19,23:19

CMENTARZ 02 4:30,6:00,7:30,9:00,10:30,12:00,13:3015:00, 16:
30,18:00,19:30,21:00,22:30,24:00

5:20,7:20,9:20,11:20,13:20,15:20,
17:20,19:20,21:20,23:20

RYNEK 02 4:31,6:01,7:31,9:01,10:31,12:01,13:3115:01, 16:
31,18:01,19:31,21:01,22:31,24:01

5:21,7:21,9:21,11:21,13:21,15:21,
17:21,19:21,21:21,23:21

WOŁODYJOWSKIEGO 02 4:33,6:03,7:33,9:03,10:33,12:03,13:3315:03, 16:
33,18:03,19:33,21:03,22:33,24:03

5:23,7:23,9:23,11:23,13:23,15:23,
17:23,19:23,21:23,23:23

THOMME 02 4:34,6:04,7:34,9:04,10:34,12:04,13:3415:04, 16:
34,18:04,19:34,21:04,22:34,24:04

5:24,7:24,9:24,11:24,13:24,15:24,
17:24,19:24,21:24,23:24

OSIEDLOWA 02 4:35,6:05,7:35,9:05,10:35,12:05,13:3515:05, 16:
35,18:05,19:35,21:05,22:35,24:05

5:25,7:25,9:25,11:25,13:25,15:25,
17:25,19:25,21:25,23:25

MOŚCICKIEGO 02 4:37,6:07,7:37,9:07,10:37,12:07,13:3715:07, 16:
37,18:07,19:37,21:07,22:37,24:07

5:27,7:27,9:27,11:27,13:27,15:27,
17:27,19:27,21:27,23:27

LIPKÓW 02 4:39,6:09,7:39,9:09,10:39,12:09,13:3915:09, 16:
39,18:09,19:39,21:09,22:39,24:09

5:29,7:29,9:29,11:29,13:29,15:29,
17:29,19:29,21:29,23:29

PASCHALISA JAKUBOWICZA 02 4:40,6:10,7:40,9:10,10:40,12:10,13:4015:10, 16:
40,18:10,19:40,21:10,22:40,24:10

5:30,7:30,9:30,11:30,13:30,15:30,
17:30,19:30,21:30,23:30

ZIELONKI WIEŚ 01 4:45,6:15,7:45,9:15,10:45,12:15,13:4515:15, 16:
45,18:15,19:45,21:15,22:45,24:15

5:35,7:35,9:35,11:35,13:35,15:35,
17:35,19:35,21:35,23:35

KOCZARGI STARE 01 4:48,6:28,7:58,9:28,10:58,12:28,13:5815:28, 16:
58,18:28,19:58,21:18,22:58

6:09,8:09,10:09,12:09,14:09,16:09,
18:09,20:09,22:09

WRZOSOWA 01 4:49,6:29,7:59,9:29,10:59,12:29,13:5915:29, 16:
59,18:29,19:59,21:19,22:59

6:10,8:10,10:10,12:10,14:10,16:10,
18:10,20:10,22:10

WOJCIESZYN 02 4:52,6:32,8:02,9:32,11:02,12:32,14:0215:32, 17:
02,18:32,20:02,21:22,23:02

6:13,8:13,10:13,12:13,14:13,16:13,
18:13,20:13,22:13

KOCZARGI NOWE 02 4:53,6:33,8:03,9:33,11:03,12:33,14:0315:33, 17:
03,18:33,20:03,21:23,23:03

6:14,8:14,10:14,12:14,14:14,16:14,
18:14,20:14,22:14

ZIELONKI WIEŚ 02 4:54,6:34,8:04,9:34,11:04,12:34,14:0415:34, 17:
04,18:34,20:04,21:24,23:04

6:15,8:15,10:15,12:15,14:15,16:15,
18:15,20:15,22:15

PASCHALISA JAKUBOWICZA 01 4:59,6:39,8:09,9:39,11:09,12:39,14:0915:39, 17:
09,18:39,20:09,21:29,23:09

6:20,8:20,10:20,12:20,14:20,16:20,
18:20,20:20,22:20

LIPKÓW 01 5:01,6:41,8:11,9:41,11:11,12:41,14:1115:41, 17:
11,18:41,20:11,21:31,23:11

6:22,8:22,10:22,12:22,14:22,16:22,
18:22,20:22,22:22

MOŚCICKIEGO 01 5:02,6:42,8:12,9:42,11:12,12:42,14:1215:42, 17:
12,18:42,20:12,21:32,23:12

6:23,8:23,10:23,12:23,14:23,16:23,
18:23,20:23,22:23

OSIEDLOWA 01 5:04,6:44,8:14,9:44,11:14,12:44,14:1415:44, 17:
14,18:44,20:14,21:34,23:14

6:25,8:25,10:25,12:25,14:25,16:25,
18:25,20:25,22:25

THOMME 01 5:05,6:45,8:15,9:45,11:15,12:45,14:1515:45, 17:
15,18:45,20:15,21:35,23:15

6:26,8:26,10:26,12:26,14:26,16:26,
18:26,20:26,22:26

WOŁODYJOWSKIEGO 01 5:06,6:46,8:16,9:46,11:16,12:46,14:1615:46, 17:
16,18:46,20:16,21:36,23:16

6:27,8:27,10:27,12:27,14:27,16:27,
18:27,20:27,22:27

RYNEK 01 5:08,6:48,8:18,9:48,11:18,12:48,14:1815:48, 17:
18,18:48,20:18,21:38,23:18

6:29,8:29,10:29,12:29,14:29,16:29,
18:29,20:29,22:29

CMENTARZ 01 5:09,6:49,8:19,9:49,11:19,12:49,14:1915:49, 17:
19,18:49,20:19,21:39,23:19

6:30,8:30,10:30,12:30,14:30,16:30,
18:30,20:30,22:30

REYMONTA 01 5:11,6:51,8:21,9:51,11:21,12:51,14:2115:51, 17:
21,18:51,20:21,21:41,23:21

6:32,8:32,10:32,12:32,14:32,16:32,
18:32,20:32,22:32

JANOWSKIEGO 01 5:12,6:52,8:22,9:52,11:22,12:52,14:2215:52, 17:
22,18:52,20:22,21:42,23:22

6:33,8:33,10:33,12:33,14:33,16:33,
18:33,20:33,22:33

HUBALA DOBRZAŃSKIEGO 02 5:13,6:53,8:23,9:53,11:23,12:53,14:2315:53, 17:
23,18:53,20:23,21:43,23:23

6:34,8:34,10:34,12:34,14:34,16:34,
18:34,20:34,22:34

GROTY 01 5:14,6:54,8:24,9:54,11:24,12:54,14:2415:54, 17:
24,18:54,20:24,21:44,23:24

6:35,8:35,10:35,12:35,14:35,16:35,
18:35,20:35,22:35

FORTOWA 01 5:15,6:55,8:25,9:55,11:25,12:55,14:2515:55, 17:
25,18:55,20:25,21:45,23:25

6:36,8:36,10:36,12:36,14:36,16:36,
18:36,20:36,22:36

NISKA 01 5:16,6:56,8:26,9:56,11:26,12:56,14:2615:56, 17:
26,18:56,20:26,21:46,23:26

6:37,8:37,10:37,12:37,14:37,16:37,
18:37,20:37,22:37

BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO 01 5:17,6:57,8:27,9:57,11:27,12:57,14:2715:57, 17:
27,18:57,20:27,21:47,23:27

6:38,8:38,10:38,12:38,14:38,16:38,
18:38,20:38,22:38

OS GÓRCZEWSKA 03 5:19,6:59,8:29,9:59,11:29,12:59,14:2915:59, 17:
29,18:59,20:29,21:49,23:29

6:40,8:40,10:40,12:40,14:40,16:40,
18:40,20:40,22:40

Projekt 

wybory_10_2006.qxd  2006-11-03  12:28  Page 23



RRoozzbbuuddoowwaa oocczzyysszzcczzaallnnii śścciieekkóóww NNoowwyy bbuuddyynneekk PPoocczzttyy

UUlliiccaa KKrreessoowwaa ww SSttaarryycchh BBaabbiiccaacchh KKoolleejjnnyy cceerrttyyffiikkaatt „„PPrrzzeejjrrzzyysstteejj PPoollsskkii””

IIII FFeessttiiwwaall MMuuzzyycczznnyy „„WW KKrraaiinniiee CChhooppiinnaa”” UUlliiccaa JJaakkuubboowwiicczzaa ww LLiippkkoowwiiee

OOkkrręęggoowwee zzaawwooddyy hhiippppiicczznnee
OOpprraaccoowwaannee ppllaannyy bbuuddoowwyy OOśśrrooddkkaa SSppoorrttoowweeggoo 

ww ZZiieelloonnkkaacchh

Osiągnięcia IV kadencji Samorządu

wybory_10_2006.qxd  2006-11-03  12:28  Page 24


